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VOORWOORD 

Ruim tien jaar heeft de stadsvernieuwing nodig gehad om van 
een op de binnenstad gericht onderdeel van de stadsontwikke
ling uit te groeien tot een apart beleidsterrein met een eigen 
plannings- en beleidsinstrumentarium. Nadat men eenmaal 
afgestapt was van de konceptie van kaalslag en stedelijke 
herstrukturering is een langdurig proces begonnen, waarin 
werd gezocht naar de adekwate aanpak. Een proces, dat 
telkens weer gekonfronteerd werd met veranderingen in de 
ekonomische en poli tieke randvoorwaarden, die noodzaakten 
tot verdere nuanceringen en aanpassingen van de gevonden 
oplossingen. 

Desondanks kan men inmiddels vaststellen, dat m.b.t. proce
dures, financiering, subsidiering, uitvoering e.d. bepaalde 
vastomlijnde strukturen zijn gerealiseerd, die de ruggegraat 
vormen voor de aanpassingen aan de specifieke omstandig
heden. 

Een en ander komt bijzonder duidelijk naar voren wanneer 
men de situatie over de grenzen beziet: het terrein van de 
stadsvernieuwing vertoont in de verschillende Ianden in grate 
lijnen verrassende overeenkomsten. In het bijzonder betreft 
dit de problematiek die met name in de grate steden - zij het 
met enkele nuances - een gelijk karakter vertoont. Maar oak 
de oplossingen bewegen zich over het algemeen in dezelfde 
richting als in Nederland, oak a! zijn ze getekend door de 
spec i fieke kulture le en poli tieke randv oorwaarden. 

Nader beschouwd liggen de aksenten in elk land en zelfs in 
elke plaatselijke situatie tach verschillend - in het ene geval 
ligt de nadruk op de juridische vastlegging van de procedures, 
in het andere geval wordt getracht het stadsvernieuwings
proces inhoud te geven middels verregaand geinstitutiona
liseerde organisatievormen van bewoners, terwijl juist in 
Nederland meer ruimte voor spontane akties worden open
gelaten. Bovendien verschillen de juridische, financii'He en 
bestuurlijke kaders m.b.t. bouwproduktie, onderhoudswerk
zaamheden e.d. Tal van experimenten zijn ontwikkeld en 
getoetst om de stadsvernieuwing konkreet inhoud te geven -
alternatieven, die in Nederland ten dele tot nu toe slechts als 
vage ideeen zijn geopperd. 

De vraag is of het zinvol of misschien zelfs belangrijk is van 
deze ervaringen kennis te nemen. Welnu, de geeikte patronen 
van ons stadsvernieuwingsbeleid worden tegenwoordig op
nie uw en in scherpere ma te dan in het verleden gekonfron
teerd met snelle en hevige veranderingen in de randvoor
waarden. Wat gisteren als mogelijke oplossing zonder meer 
van tafel geveegd werd, lijkt nu onder ogen genomen te 
moeten worden. Het spektrum van de oplossingen verschuift 
en de onzekerheid over het verstandige en wenselijke neemt 
toe. In deze situatie kan het zinnig zijn he t scala aan 
beproefde mogelijkhede n te verbreden door e lders gehan
teerde oplossingen in ogenschouw te nemen. Een dergelijke 
handelswijze zal bovendien kunnen verduidelijken, welke die 
onwrikbare bestanddelen van het stadsvernieuwingsbeleid en 
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-instrumentarium zijn, die boven elke kulturele en situatieve 
verscheidenheid uit geldigheid blijken te behouden en welke 
bestanddelen voor een flexibele aanpassing aan de zich veran
derende omstandigheden blijkbaar beschikbaar zijn. 

De voor u liggende monografie maakt dee! uit van een reeks 
inventarisaties in vier verschillende Westeuropese Ianden die 
onder dit oogpunt een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de 
Nederlandse diskussie. Zij zijn resultaat van het projekt 
"lnternationale Vergelijking Stadsvernieuwing" (IVS) dat on
derdeel vormt van het onderzoeksprogramma van de vakgroep 
stadsvernieuwing van de TH Eindhoven. Ze werden afgerond 
in samenwerking met de Stichting Vergelijkend Stedelijk 
Onderzoek. Aanleiding voor subsidiering van dit deelonder
zoek door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening was de Europese kampagne voor de stadsvernieu
wing. 
De monografieen zijn samengevat in de onderzoeksrapportage 
"Stadsvernieuwi ng in Europees Perspektief" die ui tgegeven is 
door het Nationaal Comit~ voor de Europese Ca mpagne voor 
de Stadsvernieuwing. Reden, dat deze monografieen, in 
wezen elementen van een vergelijkende studie, zelfstandig 
gepubliceerd worden, is het feit, dat een samenvattende 
rapportage aileen afbreuk doet aan de veelzijdigheid van 
oplossingen en strategieen, die in de Ianden om ons heen in de 
praktijk zijn gebracht. 

Uiteraard zou de veelheid en verscheidenheid van de in het 
voorliggende rapport weergegeven informatie niet tot stand 
zijn gekomen, wanneer nie t informanten uit aile hoeken van 
de stadsvernieuwings- en volkshuisvestingswereld ons bereid-
willig met raad en daad terzijde hadden gestaan en onver
moeibaar de hen welbekende , maar ons slechts moeizaam 
toegankelijke aspekten van de plaatselijke stadsvernieuwings
karakteristieken uitgelegd zouden hebben. Hen geldt dan oak 
onze grootste dank. 



- I -

SAMENVATIING 

Vanaf de tweede wereldoorlog heeft het Duitse volkshuis
vestingsbeleid in het teken gestaan van het weer op peil 
brengen van de totaal verwoeste woningvoorraad. Nu bijna 40 
jaar later kan nag steeds niet gezegd worden, dat dit is 
gelukt. De laatste jaren is er zelfs sprake van een toene
mende woningnood, zij het dat andere groepen er door worden 
getroffen. Met name jongeren en lagere inkomensgroepen 
zien het voor hen toegankelijke gedeelte van het woning
bestand afnemen. Enerzijds gebeurt dit door de stadsvernieu
wings- en verbeteringsaktiviteiten, die weliswaar leiden tot 
een verhoging van het kwaliteitsnivo, maar oak duidelijk 
gericht zijn op een verhoging van het rendement op exploita
tie van het bezit van de eigenaar (In West-Duitsland is in de 
sociale sektor een belangrijk gedeelte van het bestand in 
handen van een partikulier). Anderzijds wordt het goedkope 
bestand - zelfs met name in de sociale sektor - met sterke 
huurverhogingen gekonfronteerd. 

Het institutionele kader van het stadsvernieuwings- en volks
huisvestingsbeleid in West-Duitsland wordt gekenmerkt door 
het federatieve karakter van de nationale overheid. De 
deelstaten zijn verregaand autonoom, hun beslissingsbevoegd
heid strekt zich uit van belastingheffing tot aan wetgeving. 
Wat betreft volkshuisvesting en stadsvernieuwing bestaat er 
op nationaal nivo aileen een raamwetgeving, waarbinnen de 
deelstaten via specifieke wetten en verordeningen voor nade
re invulling zorgdragen. Oak de gemeenten hebben (in ieder 
geval formeel) in West-Duitsland een zelfstandigere positie 
dan in Nederland. Met name heeft deze zelfstandigheid 
betrekking op de grotere financiele autonomie: de eigen 
gemeentelijke belastinginkomsten (grondbelasting, bedrijfs
belasting en een gedeelte van de inkomstenbelasting) maken 
een kwart van de totale gemeentelijke inkomsten uit. Het 
belang daarvan heeft in het verleden dan oak vaak aanleiding 
gegeven tot zware konkurrentieslagen tussen centrum- en 
randgemeenten om beter renderende bedrijven en hogere 
inkomensgroepen aan te trekken c.q. te behouden. Stadsver
nieuwing in de zin van "bouwen voor de buurt" was in dat 
plaatje dan oak niet erg interessant. 

De gemeenten hebben de bevoegdheid (Planungshoheit) plan
nen m.b.t. het gebruik van de stedelijke ruimte op te stellen. 
Het Bundesbaugesetz onderscheidt daartoe twee nivo's, te 
weten het Fliichennutzungsplan, dat met het Nederlandse 
struktuurplan te vergelijken is met dat verschil dat het voor 
overheidslichamen bindend is (niet voor partikulieren) en het 
alle partijen bindende Bebauungsplan, te vergelijken met het 
Nederlandse bestemmingsplan. Inmiddels zijn de instrumenten 
om de vastgelegde bestemming oak daadwerkelijk van de 
eigenaar af te dwingen via een aantal gebodsbepalingen (o.a. 
Baugebot, Nutzungsgebot, Modernisierungsgebot e.d.) ver
groot. Beperkte financieringsmiddelen, m.n. de afwezigheid 
van bondssubsidies, stellen echter grenzen aan de effektivi
teit. 

De subsidiering van de woningbouw verloopt volgens het II 



- II -

Wohnungsbaugesetz uit 1956, waarin onderscheid gemaakt 
wordt tussen sociale woningbouw, belasting-voordelige wo
ningbouw en vrije sektor-bouw. 
De subsidiering van de sociale woningbouw geschiedt zowel 
indirekt (belastingsubsidies) als direkt via trapsgewijze aflo
pende subsidies die op die manier de jaarlijkse huurverho
gingen vastleggen. De aanvangshuur wordt in dit stelsel 
onafhankelijk van de bouwkosten bepaald: het is een politieke 
huur. Via deze subsidiemogelijkheid kan oak in de eigendoms
sektor gebouwd worden, zij het onder stringente voorwaar
den. 
De tweede subsidiestroom gaat naar de belastingvoordelige 
woningbouw. Via deze stroom kunnen vanaf '67 oak - zij het 
in mindere mate dan bij de eerste mogelijkheid - direkte 
subsidies uitgekeerd worden. Langzaam maar zeker is de 
tweede subsidiestroom belangrijker dan de eerste geworden; 
ze is echter gericht op hogere inkomensgroepen en begunstigt 
voornamelijk eigenaar-bewoners. 

Sinds '74 is de huurbescherming in West-Duitsland sterk 
uitgebreid en is huuropzegging aileen op bepaalde gronden 
beperkt mogetijk. Via de Vergleichsmietenregelung kan de 
huur slechts verhoogd worden tot aan de huur van vergelijk
bare woningen elders in de gemeente. Ter vereenvoudiging 
van dit systeem zijn in de meeste grate steden Vergleichs
mietentabellen geintroduceerd. Naast de uitgebreidere huur
bescherming is echter oak de gedoogplicht ingevoerd, waar
door de huurder gedwongen wordt verbeteringsingrepen, die 
met openbare middelen gefinancierd worden, te aksepteren. 

Het Westduitse stadsvernieuwingsbeleid berust op twee pei
lers: het SUidtebauforderungsgesetz (StBauFG) en het Moder
nisierungs und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG). 

Te beginnen bij de eerste: het StBauFG is in '71 van kracht 
geworden als een reaktie op de beperkte mogelijkheden die 
het Bundesbaugesetz de gemeenten in het kader van de 
sanering bood. De werking van het StBauFG beperkt zich tot 
formeel aangewezen saneringsgebieden. Met nadruk wordt 
gesteld, dat het om saneringsgebieden gaat: de wet is niet op 
kleinschalige verbeteringsakties gericht, maar op grootscha
lige ruimtelijke ingrepen, waarbij sloop ondanks de aksent
veranderingen in de jaren '70 nag steeds de overhand heeft. 
Het StBauFG biedt de gemeenten ruimere mogelijkheden de 
vastgestelde bestemmingen te realiseren middels zowel ge
bodsbepalingen als mogelijkheden tot aankopen. Een voor 
Nederlandse begrippen onbekende figuur wordt in de wet 
geintroduceerd, n.l. de Sanierungstrager, een niet-overheids
instelling (veelal een woningkorporatie), die de uitvoering van 
vrijwel het hele stadsvernieuwingsproces tot en met het 
zorgdragen voor de inspraakrondes toe op zich neemt. De 
reden, dat veel gemeenten zich op een dergelijke Sanierungs
trager verlaten is een financiele: voorbereidingskosten 
moeten door de gemeenten zelf opgebracht worden, tenzij 
derden ingeschakeld worden. 
Zoals gezegd, sanering volgens het StBauFG gaat gebieds
gewijze: op grand van de aanwijzing worden financiele mid
delen voor de uitvoering van het stadsvernieuwingsprogram-
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ma ter beschikking gesteld, wordt een sociaal plan opgesteld 
en krijgt de gemeente ruimere mogelijkheden tot onteigening 
en aankopen. Dit laatste gebeurt overigens niet met de 
bedoeling het woningbestand in de binnensteden te socialise
ren: uitdrukkelijk is bepaald, dat aangekocht bezit na afloop 
van het stadsvernieuwingsproces weer in partikuliere handen 
over moet gaan. 

Het StBauFG is nooit een instrument geweest om kleinscha
lige verbeteringsingrepen te bewerkstelligen, hoewel de mo
gelijkheden mede op grand van extra subsidies daartoe wel 
aanwezig zijn. Van belang voor de woningverbetering is dan 
oak met name het ModEnG, dat buiten de formeel aangewe
zen saneringsgebieden kan worden toegepast. De achtergrond 
van de verbeteringen volgens het ModEnG is, dat het verbete
ringsproces op een bredere basis moet plaatsvinden, waarbij 
de woningen woontechnisch wezenlijk verbeterd worden, ter
wijl de huur na verbetering de (politieke) huur in de sociale 
nieuwbouw niet wezenlijk overschrijdt (d.w.z. niet meer dan 
20%). De ModEnG laat zowel verbeteringen in de huursektor 
als in de sektor eigenaar-bewoners toe. De wijze van subsi
diering in het kader van het "ModEnG" tekent het sterk 
liberaliserende karakter van het Westduitse stadsvernieu
wingsbeleid. Behalve over de investeringen t.b.v. achterstal
lig onderhoud Ievert het in de verbetering gelnvesteerde 
kapitaal de eigenaar direkt rendement op (onder de voor
waarde dat de waning onder de specifieke marktkondities oak 
daadwerkelijk voor de maximaal toegestane huur te verhuren 
is). De subsidie kan zowel als kapitaalsubsidie (bij energie
besparende maatregelen) als trapsgewijze aflopende kosten
subsidie verkregen worden. De huurverhoging na verbetering 
bedraagt 11% van de verbeteringskosten (max. 25.000 OM) op 
jaarbasis. Aileen bij de kostensubsidies is er sprake van een 
huurverlagende werking. Meer en meer, zo blijkt in de 
praktijk, wordt echter aanspraak gemaakt op de mogelijkheid 
van belastingsubsidies i.p.v. de kostensubsidies, waardoor 
huurverlagende effekten uitgesloten zijn en het subsidievoor
deel aileen de eigenaar ten goede komt. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat het stadsvernieuwings
beleid in West-Duitsland in eerste instantie gericht is op een 
aanmoediging van het partikulier initiatief. Dit beleid komt 
vooral de hogere inkomensgroepen ten goede: het subsidie
systeem wordt gekenmerkt door een hoge mate aan sociale 
selektiviteit. De motivering daarvoor is gebaseerd op de 
"filtering down"-theorie volgens welke uiteindelijk oak de 
lagere inkomensgroepen baat bij dit systeem zullen he bben. 
Ieder kan vooralsnog echter de effekten zien: investeringen 
vinden vooral in de rendabele sektoren van de woningmarkt 
pleats en met name voor de ekonomisch zwakkere groepen en 
de starters op de woningmarkt neemt de woningnood toe. Het 
stadsvernieuwingsbeleid heeft op deze manier tot nu toe 
i.p.v. konkrete oplossingen aan te dragen het probleem alleen 
maar verscherpt. 
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1. DE8TRUKTUUR VAN DE WONINGVOORRAAD 

Sinds het bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland (1949) was 
het de grootste opgave van het volkshuisvestingsbeleid, het door 
oorlogsgeweld ontstane woningtekort aan te vulJen en een 
evenwichtige waningmarkt te kreeren. Deze daelstellingen kon 
tot nu toe niet bereikt worden. 
De meest recente steekpraef onder het Westduitse woningbe
stand, de "Wahnungsstichprobe 1978", Jiet zien, dat oak een 
statistisch evenwicht tussen vraag en aanbad nog geenszins is 
bereikt. Tegenover 23,7 mln huishaudens stonden slechts 23,4 
mln waningen. Met inbegrip van de leegstand en tweede waning
en wordt het tekort dan oak geschat ap 1,5 i?l 2 mln waningen. 

Tabel l.l. 

Gegevens betreffende woonvoorzieningen in de B.R.D. vanaf 1950 

Jaar 

19501 

1968 
1972 
1978 

Aantal 
woningen 
in milj. 

10. 1 
19.6 
22.0 
23.4 

-1- Uitgezonderd Saarland 

Aantal 
huis-

houdens 

16.7 
22 . 0 
23.0 
23.7 

Aantal A an tal 
personen personen 

per waning per kamer 

4.68 1.19 
3 . 00 0.72 
2.83 0.68 
2.60 0.60 

Woonopp. 
per per2 soon (m ) 

14.9 
23.8 
25.2 
31.1 

Bran: - Du WoiY'Ien In dar Bundearepublik Bam-Bad Godesberg, 1975 (1950-
1972). 
- Haulbau- Informatlonen 27/1979, 8/1980. - Elgen berekaning. 

Bavendien kent dit tekort geen gelijkmatige verdeling. Ten 
eerste bestaan er grate regionale verschillen: met name in de 
landelijke gebieden en kleinere steden is sprake van een relatief 
waningoverschat terwijl de tekorten zich juist voardoen in de 
verstedelijkte regia's. 

De redenen voor dit voortdurende tekart zijn enerzijds zeker 
terug te voeren tot de bevolkingsontwikkeling. Hoewel het 
inwanertal van West-Duitsland al jaren lang angeveer konstant 
blijft, is het aantal huishoudens voortdurend gestegen. De 
gemiddelde huishoudensgrootte is van 2,99 in 1950 teruggelopen 
tot 2,61 in 1974. 
Een vee! grater aandeel in de regionale dispariteiten schijnt 
echter het valkshuisvestings- en ruimtelijke ordeningsbeleid te 
hebben. Behalve het stadsvernieuwingsbeleid (waarop verder in 
dit rapport ingegaan wordt) moet hier vooral gewezen worden 
op de dalende nieuwbouwproduktie. 
Sinds het begin van de jaren 50 bedroeg het aantal nieuwbouw
woningen in Duitsland jaarlijks ongeveer 500.000 i?l 600.000. In 
1973 ward met iets meer dan 714.000 woningen het hoogtepunt 
bereikt. Sindsdien is de nieuwbouwproduktie teruggelopen tot 
rand de 400.000 woningen. In 1978 werden slechts 368.000 
woningen opgeleverd. 



- 6 -

--------------------------------------------------------
Tabel 1.2. 

Bouwproduktie in de B.R.D. v&naf 1949 in duizendtallen 

Jaar Opgeleverde Opqeleverde Op!evering van algemene gesuu-
wooneenheden wooneenheden sidieerde socia!e vJoningbouw 

tots a! 1-2 gezins- ----------------------------
woningen 1. Forderungs- 2. Forderungs-

weg weg 
-----------------------------------------------------------------
1949 222 54 153 
1950 372 92 2)5 
1951 425 105 296 
1952 461 108 318 
1953 540 123 304 
1954 572 139 310 
1955 568 146 289 
1956 591 156 306 
1957 560 158 293 
1958 520 151 269 
1959 589 160 301 
1960 574 169 263 
1961 566 179 242 
1962 573 180 242 
1963 570 183 229 
1964 624 200 249 
1965 592 198 229 
1966 605 198 204 
1967 572 185 174 19 
1969 520 165 153 25 
1969 500 159 134 49 
1970 478 154 106 31 
1971 555 178 116 32 
1972 661 198 121 32 
1973 714 210 119 50 
1974 604 182 103 45 
1975 437 157 77 64 
1976 392 170 70 58 
1977 409 227 88 64 
1978 368 239 (-) (-) 

Broru 0.• Wotv.lln der Bundesrepubllk, pag. 10 
H.ulbau-loformationen 11/1978, 23/1978, 14/1979, 7/1980. 

Tijdens de ekonomische recessie van 1973/'74 stootte de wo
ningbouwproduktie op de grenzen van het de markt. Stijgende 
bouw- en kapitaalkosten hadden tot huurprijzen geleid, die door 
grate delen van de bevolking niet meer opgebracht konden 
worden. Ondanks een aanhoudende woningbehoefte stonden in 
1974 300.000 nieuwbouwwoningen leeg waaronder ongeveer 
15.000 woningen in de sociale woningbouw-sektor (Woningen die 
met rijkssteun waren gefinancierd). Dit had een sterke daling in 
de woningbouwproduktie tot gevolg, vooral in de huursector. 
De particuliere verhuursector kwam bijna volledig stil te liggen, 
omdat het particuliere kapitaal zich uit deze sektor terugtrok. 
En oak de openbaar gefinancierde sociale woningbouw werd 
aanzienlijk gereduceerd, omdat er door de stagnerende subsidie
bijdragen en de stijgende kosten steeds minder wooneenheden 
gefinancierd konden worden. 
Er vond wei een expansie plaats in de bouw van een- en 
tweegezinshuizen. Terwijl de nieuwbouwproduktie van meer
gezinshuizen en flats kelderde van 463.000 wooneenheden in 
1972 naar 129.000 wooneenheden in 1978, werd de bouwproduk
tie van ~~n- en tweegezinshuizen en flats ondanks de ekonomi
sche krisis verhoogd: het aandeel van deze kategorie woningen 
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in de totale produktie steeg van 30% in 1972 naar bijna 65% in 
1978. 
Door de vermindering van de bouwproduktie werden in eerste 
instantie de grate steden getroffen omdat daar tot dan toe 
voornamelijk meergezinshuizen en flats werden neergezet. 

Tllbel 1.J. 

Aantal woningen in woongebouwan1) naar bouwperiode an naar aantal 
lnwonars par gemeente 1972. 

1972 totaal bouwperiode -2-

--------------------------------------------
in % tot 1901 1949 vanaf 

milj. 1900 1949 1960 1961 

-----------------------------------------------------------------
woongebouwen totaal 9.2 100% 21% 27% 26% 26% 

daarvan in gemaenten 
met D-20.000 inw. 5.5 60% 26% 23% 23% 28% 
20.000-50.000 inw. 1.2 13% 17% 28% 28% 27% 
50.000-100.000 inw. 0.6 7% 14% 31% 29% 26% 
100.000 inw. of meer 1.9 20% 12% 37% 30% 21% 

woningen2) totaal 20.5 100% 17% 27% 28% 28% 

daarvan in gemeenten 
met 0-20.000 inw. 8.8. 43% 24% 23% 24% 29% 
20.000-50.000 inw. 2.6 13% 14% 26% 30% 30% 
50.000-100.000 inw. 1.7 8% 13% 27% 32% 2fl% 
100.000 inw. of meer . 7.4 36% 12% 32% 32% 24% 

-1- woongebouwen staat voor het duitse begrip "Wohngebaude" dat een 
verzamelwoord is voor elke gabouw dat enkel een woonfunktie haeft, 
b.v. eengezinshuis, flat a.d. 

-2- Woningen met keuken. 

Bronc 0.. Wohen in der Bundllllrepubllk, peg. 16. 
li~ berekeningan. 

------~-------------------------------------------------

Ondanks de omvangrijke nieuwbouwproduktie bestond in J 978 
tach 37% van het totale woningbestand in West-Duitsland uit 
woningen die vMr 1949 gebouwd waren (het oude woningbe
stand). Ongeveer een kwart van die woningen stamt uit de tijd 
vMr de eerste wereldoorlog en is ouder dan 65 jaar. 
Interessant is het verband tussen de verdeling van woningbe
stand en de gemeente grootte dat in tabel 1.5. gelegd wordt: 
terwijl in kleinere gemeenten (tot 20.000 inwoners) het aantal 
van de oudste, vOOr 1900 gebouwde woningen het grootst is 
(24%; dikwijls woningen bij landbouw bedrijven of in middel
eeuwse dorpskernen), overheerst in steden met meer dan 
100.000 inwoners het aandeel van de woningen die gebouwd zijn 
tussen 1901 en 1948 (32%). Het betreft daar voor het merendeel 
huurwoningen in grote panden, vaak in gebieden met een hoge 
bebouwingsdichtheid die in de loop van het industrialiserings
proces gebouwd zijn (huurkazernes). Hier liggen dan ook de 
zwaartepunten van de stadsvernieuwingsaktiviteiten. 

Wat betreft de uitrusting en de voorzieningen in de woningen 
beantwoordde in 1978 60% van aile woningen (= 13,6 miljoen 
woningen) aan de huidige standaard norm en van de nieuwbouw, 
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d.w.z. bevatten bad, w.c. en c.v. De overige 9 miljoen woningen 
zaten onder de standaard normen. Zo hadden: 

35% van de woningen geen c.v. 
9,3% van de woningen geen bad 
1% van de woningen geen w.c. 

Verhoudingsgewijs hadden meer eigenaren (49%) dan huurders 
(38%) een optimaal uitgeruste waning. (cijfers 1972) Bovendien 
is het niet verrassend, dat (in 1972) het oudere woningbestand 
(voor 1948 gebouwd) het hoogste percentage woningen bevatte 
dat niet aan de nieuwbouwnormen voldeed. Daarbij komen de 
woningen uit de eerste 50'er-jaren-woningbouwprogramma's die 
zowel qua grootte als uitrusting niet meer aan de huidige 
normen beantwoorden. 

Tabel 1.~. 

Woningen met keuken in woongebouwen naar voorzieningen, eigendoms
verhaudingen en leeftijd, 1972. 

waning met bad + w.e. zonder bad overige 
be stand -- -------------- ----------------------1· ------------
totaal met C\1 zonder ev we binnen we bui ten 

waning waning 
----------------------------------------------------

per % per % per % per % per % per % 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 

-------------------------------------------------------------- -------------
tot 1948 9.130 44 2.129 23 3.273 36 1.134 12 1.074 12 1. 521 17 
1949-1964 8.001 39 3 .537 44 3.737 47 360 4 125 2 243 3 
1965- 3.502 17 2.980 85 421 12. 49 1 21 1 31 1 

totaal 20.633 100 8.645 42 7.431 36 1.542 7 1.219 6 l. 796 9 
totaal woningbestand 

tot 1948 3.485 47 1. 015 29 1.317 38 247 7 126 4 780 22 
1949-1964 2 .581 35 l. 448 56 942 36 68 3 17 1 106 4 
1965- l. 323 18 1.136 86 164 12 13 1 (8) (l) 

totaal 7.389 100 3.599 49 2.422 23 328 4 145 2 895 12 
woningen door eigenaar bewoont 

tot 1948 5.645 43 1.113 19 1. 9)6 35 887 16 948 17 740 13 
1949-1964 5.421 41 2.089 38 2.795 52 291 5 108 2 137 3 
1965- 2. 179 16 l. 844 85 257 12 36 1 19 1 23 1 

totaal 13.244 100 5.046 38 5.009 38 1. 214 9 1.075 8 901 7 
huurwonlngen 

-1 In het woongebouw of buiten het woongebouw 
-2 Eigenheim und Eigentumwohnung. 

Broo: Baaiadaten, Zahlen zum aozio-okonomlachen Entwick1ung der BRD, Bonn 1975. 

Naast de uitrusting wordt de kwaliteit van een waning wezenlijk 
bepaald door de toestand d.w.z. het onderhoudsniveau. Oak al is 
er over de omvang van de onderhoudstoestand geen statistisch 
materiaal beschikbaar, tach kunnen we vaststellen dat vooral in 
het huurwoningenbestand van binnensteden vaak een aanzienlijk 
verval heeft plaatsgevonden. Het onderhoud en de instandhou
ding van gebouwen en woningen wordt dikwijls uit rendements 
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overwegingen tientallen jaren beperkt gehouden of helemaal 
niet uitgevoerd. Zelfs oorlogsbeschadigingen zijn in veel oude 
woonwijken nag niet hersteld. Vooral in grate steden is de 
slechte toestand van de huizen vaak een aanleiding om het 
stadsvernieuwingsproces te starten. Kenmerkend voor de dicht
bebouwde woongebieden is daarbij dat het bouwtechnische ver
val sterk op de voorgrond treedt en dat hele stadsdelen aan het 
verval onderhevig zijn. 

De woontechnische gebreken gaan oak vaak samen met ge
breken in de woonomgeving. De "Wohnungsstichprobe 1972" 
bracht naar voren,dat: 

de bebouwingsdichtheid en de bevolkingsdichtheid in binnen
stedelijke oud- en nieuwbouw gebieden (waarin in 1972 
ongeveer 20-30% van alle huishoudens woonde), die van de 
sterk verdichte nieuwbouw wijken uit de 60'er en begin 70'er 
jaren ver overtreft; 
ongeveer de hel ft van de huishoudens met kinderen in deze 
overbelaste gebieden in de direkte omgeving geen speel
mogelijkheden hadden. 
ongeveer de helft van de huishoudens in deze gebieden 
gelui dsover last ondervindt. 

Tabel 1.5. 

Woninggrootte, waning- en gebouwtype, 1972. 

Woningtype/ 
Gebouwtype 

Totaal Oppervlakt e 
aantal - - ------------- - ------ - -- ----- -----
woningen 40 40-60 60-80 80 + gemiddel-
in milj. m2 m2 m2 m2 de opp. 

aantal % van kolom 1 
----- -- ------ ---------------------------------------- ------ -- ----
waning ~ keuken 20.6 9 25 30 36 75 
-gekocht 7.4 3 11 23 63 95 
-gehuurd 13.2 13 33 33 21 64 
waning zonder keuken 0.3 77 15 5 3 :n 
woningen totaal 21.0 10 25 29 36 74 
daarvan: 
gesubsidieerd 5.1 8 30 36 26 69 
niet gesubsidieerd 15.9 11 23 27 39 76 
wooneenheden in 
1-2 gezinshuizen 9.6 6 16 24 54 87 
wooneenheden in 
meergezinshuizen 
of flats 10.6 14 33 34 19 62 

Bronr 0.. Wohnen In der Bundea-epubllk, pag. 24. 

EeA andere indikator voor de kwaliteit van het woningbestand is 
de woninggrootte. In 1972 bezat de gemiddelde waning (met 
keuken) in We~-Duitsland 4,2 vertrekken met een woonopper
vlak van 75m • Oak wat dit betreft zijn er grate regionale 
verschillen: terwijl in grate steden met een groat aandeel 
huurwoningen kleine woningen met 1, 2 of 3 vertrekken veel 
voorkomen, is er in landelijke gebieden een grater aantal grate 
woningen: meer dan 60% van alle woningen met 6 of meer 
vertrekken bevinden zich in gemeenten met minder dan 20.000 
inwoners. 
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Grote verschillen bestaan er oak tussen eengezinswoningen en 
woningen in meergezinshuizen en tussen woningen van eige
naar-bewoners en huurwoningen. In 1972 bevond zich iets meer 
dan de helft van aile woningen in meergezinshuizen. Hez 
gemiddelde woonoppervlak van deze woningen bedroeg 62 m 
per eenheid. In vergelijking daarmze beschikt en M n- en twee
gezins huizen over gemiddeld 87 m per waning. 

Tebel 1.6. 

Koopwoningen en huurwonlngen, 1978 

Totaal Koopwoningen Huurwoningen 
woningbestand 

in dee!- to- in dee! to- in dee!- to -
milj. perc. teal milj. perc. taal mllj . perc . taal 

perc. perc. 
% % % % o/o % 

----- ----------------------------------------------------- --- ------------------
oud-bouw 8. 6 100 36.8 3.8 44.2 43.2 4.8 
algemeen gesub-
aidieerde soci-
ale \voningbouw 5.1 100 21.8 0.9 17.6 10.9 4.2 
overige ni euwe 
woningbouw 9.7 100 41.4 4.i 42.3 46.6 5.6 

totaal 23.4 100.0 8.8 100.0 14.6 
percentage van 100 37.6 
kolom 1 

Bron1 1'111 - Wotvlungutlchproba 1978, geci teerd ult Hauabau Information 
S/1950. 

Tabell.7. 

Huurhoogte naar bouwjaar, algemene subsidie en voorzieningen 1972. 

55.8 32.9 

82.4 28.8 

57.7 38.3 

100.0 
62.4 

Bouwperiode/ 
algemene 
subJ>idie 

Tot aal 
In mil. 

gemid. 
totaal 

met bad+ we zonder bad ove rige 
me t zonder 
c.v. c.v. 

gemiddelde huur per m2 in DM 

we in we bui-
woning ten wa

ning 

-------------------------------------------------------------------------------
huurwoningen 
met keuken 9.9 2.98 3.61 2.62 2.22 2.16 2.24 
daarvan gebouwd 
voor 1948 3.9 2. 58 3.24 2.57 2.19 2.14 2.19 
1948-1964 4.2 2.97 3.50 2.60 2.32 2.44 2.46 
ainds 1965 1.8 3.80 3.92 3.06 2.71 2.19 3.30 

algemeen 
gasubsidieerde 
woningen 3.1 2. 79 3.21 2.47 2.17 2.12 2.16 
daan•an gebouwd 
1949-1964 2.3 2.60 3.00 2.44 2.20 2.07 2.12 
alnds 1965 0.8 3.36 3.43 2.94 2.71 2.18 3.94 

&on: 0.. Wohnen in der Bundurepublik, peg. 32. 
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Nog grater was
2
het onderscheid in woonoppervlak tussen hu~

woningen (64 m ) en waningen van eigenaar-bewoners (95 m ). 
De eigendomsquote, d.w.z. het aandeel van eigenaren in het 
waningbestand is in West-Duitsland lange tijd ongeveer gelijk 
geweest aan die in Nederland. In 1950 bedroeg naar schatting 
van het "Stadtebauinstitut" dit aandeel ongeveer 38%, in de 
jaren '60 was dit percentage gedaald tot ongeveer 36% vanwege 
de omvangrijke produktie aan huurwoningen, in 1978 was het 
percentage echter weer gestegen tot 37,6%. Oaarbij zijn echter 
naast ~~ngezinshuizen en woningen van eigenaar-bewoners oak 
woningen in meergezinshuizen meegerekend die niet door de 
eigenaren zelf bewoond worden. Bovendien is het opvallend, dat 
in oude woonwijken de eigendomsquote op 44,2% ligt, boven het 
gemiddelde. 
In de huursektpr bedroeg de gemiddelde huurprijs in 1972, 
2,98 OM pe2 m woonoppervlak. In 1978 was dit opgelopen tot 
4,32 DM/m • Daarbij zijn de kosten voor water, afwatering, 
stratenreiniging en vuilnisafhaal inbegrepen. Verwarmingskos
ten, gas, elektriciteit en warmwater kosten, inrichtingskosten 
evenals de huur van garages zijn niet in deze prijs inbegrepen en 
moeten als afzonderlijke last voor de huurder worden berekend.2 
De verdeling van de huurprijzen verschilde van 2,14 OM per m 
voor een oud~ouwwoning met een minimale uitrusting tot 
3,92 OM per m voor een modern uitgeruste nieuwbouwwoning. 
Men moet bij deze getallen wei bedenken, dat het hier aileen 
om statistische gemiddeldes gaat die de sterke regionale en 
lokale verschillen niet weergeven. Zo lag bijvoorbeeld de ge
middelde huurprijs van oudbouwwoningen in grate steden 35 ~ 
40 % boven die in kleine gemeenten. Maar oak deze getallen 
geven verschillen, in huurprijs die op basis van verschillende 
lokaties in een grate stad bestaan, niet weer. 

Tall.B. 

Huurlast van de verschillende huishoudens, l97Z 

Netto inkomen per totaall 
maand huis -

percentage huurlast per netto 
maandinkomen 

houdens 
in milj. -10% 10-20% 20- 30% 30% of meer 

procenten van kolom 1 

tot 600 1. 5 6 32 28 34 
600- 800 OM 1.1 12 47 27 14 
800-1.000 OM 1.5 17 53 22 8 

1.000-1.200 OM 1. 5 21 55 20 4 
1.200-1.400 OM 1.3 27 55 15 3 
1.400-1.600 OM 1.1 33 55 10 2 
1.600- 2.000 OM 1.6 42 50 7 1 
2.000-3.000 OM 1.3 52 43 5 0 

Totaal 10.9 26 49 17 8 

hulshoudens voor-
uitzicht over 65 
jaar 2.6 18 46 21 15 
huiahoudens in ge-
aubsldieerde sociale 
woningbouw 3.3 25 53 16 6 

-1- Betreffende hoofdhuurders in woongebouwen waarvan huur en in-
komen bekend zijn; Uitgezonderd huishoudens met een maand-
inkomen van 3.000 DM of meer. 

~n: Du Wohnen in .-r Bundearapubllk, pac..J. 58. 
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Belangrijker dan de absolute huurhoogte is de verhouding van de 
huur tot het inkomen, de huurquote. Zoals tabel 1.8. aantoont 
ligt de huurquote van ongeveer de helft van de huishoudens 
tussen de 10 en 20 %. Afwijkingen komen natuurlijk vooral voor 
bij de hogere en lagere inkomensgroepen. Ongeveer ~ van aile 
f-Juishoudens met een inkomen minder dan BOO DM per maand 
moet meer dan 30% aan huur betalen. Het betreft hier boven
dien aileen de kale huur. Daarbovenop komen de vooral in de 
laatste jaren sterk gestegen bijkomende woonlasten, zodat met 
name de lagere inkomensgroepen gemiddeld meer dan 30% van 
hun bruto-inkomen aan totale woonlasten moeten betalen. 
Bij deze getallen is de individuele huursubsidie nag niet inbe
grepen, waardoor aan extreem hoge huurquotes tegemoet wordt 
gekomen. Aan de andere kant is deze subsidievorm in West
Duitsland minder uitgebreid en verbreid dan in Nederland: in 
1972 ontvingen ca. 1 miljoen huur betalende huishoudens (+ 
10%) een huursubsidie van gemiddeld 58,-- DM per maand. (zie 
oak paragraaf 2.2.). 

De gemiddelde huurquote d.w.z. de huurprijs in % van het 
inkomen van een huishouden, is de laatste jaren bijna constant 
gebleven. 
In 1970 bedroeg deze quote voor een 2 persoonshuishouden met 
een laag inkomen 18,8% en voor een 4 persoonshuishouden met 
een middelmatig inkomen 13,4%; de respectievelijke cijfers in 
1978 luidden 18,9% en 12,8%. Terwijl in de 60-er jaren de huren 
tweemaal zo snel gestegen zijn als de kosten voor levensonder
houd, hebben ze in de 70-er jaren gelijke tred gehouden 
(figuur 1). 

Verschuivingen deden zich aileen voor binnen de verschillende 
waning sectoren. Tot 1974 treden oak daar met elkaar overeen
komende stijgingen op. Rand die tijd echter, stegen de huren 
van oudbouwwoningen (als gevolg van het verbeteringsbeleid 
(zie par. 3.2) en de huren in de sociale woningbouw (zie par. 
2.2.) meer dan gemiddeld, terwijl de stijging van de huren in de 
particuliere nieuwbouwsector ver achter bleef bij de stijging 
van de kosten voor het levensonderhoud. 
Juist in deze sector van het woningbestand met normaal ge
sproken hager dan gemiddelde huren kwamen de grenzen der 
verhuurbaarheid in zicht. 

Hoewel het particuliere kapi taal zich vanwege verslechterde 
beleggingsvoorwaarden (zoals we gezien hebben) meer en meer 
uit de bouw van huurwoningen heeft teruggetrokken, bevindt 
zich tach het grootste gedeelte van het woningbestand in West
Duitsland in particuliere handen. In 1972 was 76% van aile 
woningen en 89% van alle woongebouwen in het bezit van 
particulieren. Zelfs van de meergezinshuizen was hun aandeel 
58%. Slechts 14% van aile woningen en 27% van de woningen 
met meerdere etages waren in handen van woningbouwcorpora
ties. 
In 1972 was 4% van aile woningen en 6% van de woningen met 
meergezinshui zen en flats in eigendom van (semi) - overheids
instellingen. 
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Weliswaar was het aandeel van woningbouwcorporaties hager in 
de leeftijdsklassen vanaf 1919 en hadden ze zelfs 37% van de na 
1949 gebouwde hoogbouw in handen, t ach bevond zich oak hier 
(kategorie gebouwd na 1949) ongeveer de he lft van de woninge n 
in particuliere handen. Van de voor 1918 gebouwde etage
woningen was 84% in bezit van particulieren, voor het meren
deel kle ine eigenaren. Het kleinschalige bezit in oude woon
wijken is daarom een uitganspunt waar elke stadsvernieuwings
conceptie in West-Duitsland terdege rekening mee moet hou
de n. 
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2. HET ALGEMENE KADER VAN DE 
STADSVERNIEUWING 

2.1. Het instltutlonete en bestuurlljke kader 

Zoals de meeste europese Ianden is oak West-Duitsland politiek 
en administratief georganiseerd op drie niveau's: Bondsniveau, 
deelstaat niveau ("Lander") en gemeentelijk niveau. Deze drie 
niveau's vormen politiek en beleidsmatig zelfstandige lichamen. 
Tussen de beleidsorganen van de deelstaat en de gemeenten 
zi tten in de meeste deelstaten weliswaar nag regeringsdis
tricten en deelstaatdistricten die bepaalde deelfunkties van de 
beleidsorganen van · de deelstaat (met name kontrole-funkties) 
en oak de gemeenten waarnemen. Op dit aspekt zal echter in 
het nu volgende verhaal niet ingegaan worden, vooral omdat hun 
organisatie van deelstaat tot deelstaat verschilt. 

In vergelijking tot Nederland is het federate element in West
Duitsland sterker ontwikkeld. De verschillende deelstaten heb
ben een eigen regering ("Landesregierung") die een aanzienlijke 
mate van zelfstandigheid bezit. De deelstaten kunnen niet 
aileen over hun eigen belastinginkomsten beslissen, zij hebben 
oak zeer grate invloed op de' wetgeving. 
Een veelheid van beleidsterreinen zoals bijv. de kultuurpolitiek 
en daardoor het onderwijsbeleid worden uitsluitend door de 
"Landesregierung" behandeld. De bondsregering heeft op dit 
terrein geen wijzigingsbevoegdheden. 
Op andere terreinen, en daaronder valt de ruimtelijke ordening 
en de woningbouw, bestaat e r op Bondsniveau aileen een raam
wetgeving die daarna door de deelstaten via specifieke wetten 
en verordeningen verder ingevuld moet worden. 
En tenslotte is het zo dat voor aile wetten en verordeningen die 
de binnenlandse aangelegenheden in West-Duitsland betreffen 
(dus oak alle wetten met betrekking tot stedebouw en volkshuis
vesting) die op rijksniveau worden vastgesteld, de toestemming 
van de "Bundesrat", de vertegenwoordiging van de deelstaten, 
vereist is. 

Oak de gemeenten hebben (in ieder geval formeel) in West
Duitsland een zelfstandigere positie dan in Nederland. Oat 
heeft met name te maken met een grotere financiele auto
nomie. Weliswaar dragen Bond en deelstaat in toenemende mate 
bij aan de financiering van gemeentelijke projecten (en zorgen 
zo voor die belnvloeding van het gemeentlijke beleid die men 
om konjunkturele of strukturele overwegingen noodzake lijk 
acht), maar desalniettemin betalen de gemeenten het grootste 
gedeelte van hun uitgaven uit eigen middelen, die niet in de 
laatste plaats gevormd worden door hun e igen belasting in
komsten (zie par. 2.2.). 

Op het terrein van de stedebouw en volkshuisvesting zijn de 
deelstaten en gemeenten volgens de grondwet verantwoordelijk 
voor de direkte planning van de stedelijke ontwikkeling. De 
gemeenten hebben daarbij (evenals in Nederland) een zoge
naamde "Planungshoheit" d.w.z . ze hebben he t recht en de 
plicht om in het kader van de "Bauleitplanung" met behulp van 
een "Flachennutzungsplan" en een "Bebauungsplan" (vergel ijk-
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baar met het nederlandse structuurplan en bestemmingsplan) 
het gebruik en de bestemming van bepaalde gronden vast te 
leggen "om de stedebouwkundige ontwikkeling van stad en 
platteland te ordenen". (zie par. 2.3). 
Deze "Planungshoheit" wordt beperkt door de eis dat "Bauleit
pHine" aangepast moeten worden aan de planning van deelstaat 
en Bond en dat de planning van deze instanties op bepaalde 
gebieden (b.v. van het verkeerswegennet, vergelijkbaar met de 
Nederlandse facetplannen) in acht moet worden genomen. Daar
om moeten "Bauleitplane" door de griffier van de deelstaat 
respectievelijk door de lokale vertegenwoordiger van de deel
staat ("Regierungsprasidenten") goedgekeurd worden. 

Naast de "Bauleitplanung" zorgen gemeenten voor de meeste 
infra-strukturele maatregelen en de daarbij behorende planning. 
Daarnaast verstrekken ze in het kader van het bouw- en 
woningtoezicht de vergunningen voor aile bouwaktiviteiten op 
haar gebied en kunnen dan specifieke bouw- en woontechnische 
voorwaarden stellen. Oak de planning en de organisatie van de 
stadsvernieuwing is een aangelegenheid van gemeenten, waarbij 
speciale organen, de zogenaamde "Sanierungstrager11 ingescha
keld kunnen worden om met de voorbereiding en uitvoering van 
saneringsakti vi tei ten be last te worden (zie par. 3.1.) 

De deelstaten houden zich naast de opstelling van de "Landes
Entwicklungsprogramme" (waarin de ontwikkeling op lange ter
mijn en de regeringsmaatregelen met betrekking tot sanering 
geformuleerd worden) in dit verband vooral bezig met de 
invulling van bondsregelingen met betrekking tot het volkshuis
vestings- en stedebouwbeleid door geschikte verordeningen, 
richtlijnen en uitvoeringsmaatregelen vast te stellen. Bijvoor
beeld worden de bouwverordeningen, waarin o.a. de technische 
normen voor de woningbouw staan, door de deelstaten vast
gesteld (en zijn daardoor van deelstaat tot deelstaat verschil
lend). Oak de subsidH!ring van de woningbouw in het kader van 
de sociale woningbouw wordt door de deelstaat op basis van de 
algemene woningbouwwetten van de bond door richtlijnen en 
uitvoeringsvoorschriften geconcretiseerd. Het gevolg daarvan is 
dat de eisen ten aanzien van de bouw- en woontechnische 
normen, huurprijs en huurprijsontwikkeling van deelstaat tot 
deelstaat verschillen. Oat zel fde geldt voor de subsidiering van 
verbeteringen, waarvoor eveneens per deelstaat andere richt
lijnen bestaan. 

Bovendien zijn de deelstaten in zeer ·grate mate betrokken bij 
de opstelling, financiering en uitvoering van bepaalde subsidie
programma's. Oat geldt onder meer voor subsidies t.a.v. stede
bouw, woningbouw, woningverbetering en verschillende subsi
dieprogramma's in verband met de conjunctuursturing (zie par. 
2.2.). 
Daarnaast hebben verschillende deelstaten zelfstandige subsi
dieprogramma's, onafhankelijk van het rijk, bijvoorbeeld voor 
het onderhoud van oude gebouwen, voor verkeerscirculatie
plannen, voor monomentenzorg, etc. 

De Bond heeft uit de aard der zaak in eerste instantie invloed 
op de gemeenten door de wetgeving t.a.v. de stedebouwkundige 
ontwikkeling. Naast het plannings-, bebouwingsrecht en het 
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huurrecht, zijn vooral die regelingen m.b.t. de verschillende 
rnaatstaven voor subsidiering belangrijk, die in de rneeste 
gevallen wettelijk vastgelegd zijn om de subsidieringscornpe
tenties van Bond en deelstaten te verhelderen. Voor de subsidie
maatregelen met een langlopende geldigheid zijn in de meeste 
gevallen Bondsregelingen getroffen, b.v. de subsidie ten aanzien 
van stedebouw en woningbouw en woningverbetering en de 
individuele huursubsidie. 
In de tweede plaats moeten de subsidiemaatregelen en finan
cieringsmogelijkheden van de Bond zelf genoemd worden, waar
door financiele middelen naar deelstaten en uiteindelijk naar 
gemeenten op basis van de bovengenoemde regelingen stromen. 
Met di t doe! worden op basis van plannen van de deelstaten en 
gemeenten vaak "Bundesprogramme" opgesteld. 
De verdeling van subsidies wordt daarbij natuurlijk gekoppeld 
aan de uitvoering van bepaalde projekten die getoetst worden 
op overeenstemming met de subsidiedoeleinden. Op deze manier 
zijn door de schaarse geldmiddelen van de gemeenten en door 
de groeiende afhankelijkheid van de toewijzing van financ ien 
door het rijk, de "Bundesprogramme" Mn van de belangrijkste 
beinvloedingsmogelijkheden van gemeentelijke planningsaktivi
teiten door de Bond geworden. 

Met de koi:irdinatie van het waning- en stedebouwbeleid op 
Bondsniveau en met de ambtelijke uitvoering van de Bonds
maatregelen op dit gebied, is de minister voor "Raumordnung, 
Bauwesen und Stadtebau" belast. En op deelstaatniveau zijn de 
desbetreffende vakministers, wiens competenties en opgaven 
per deelstaat nogal verschillen, verantwoordelijk. 
Voor de onderlinge afstemming van Bonds- en deelstaatmaat
regelen en -beleid is de "Arbeitsgemeinschaft der fur das Bau-, 
Wohnungs- und Siedlungswesen zustandigen Minister und Sena
toren" (ARGEBAU) in het Ieven geroepen, die o.a. adviseert 
over aile wezenlijke vragen m.b.t. het stedebouwkundige beleid 
en die gemeenschappelijke voorschriften m.b.t. uitvoerings
problemen ontwikkelt. 
Ook vindt er een veelzijdige samenwerking plaats tussen be
paalde Bondsorganen en de hoogste gemeentelijke organisaties 
m.b.t. kwesties van het stedebouwbeleid. Door deze vervlech
tingen wordt ondanks de formele decentralisatie een grate mate 
van koi:irdinatie tussen de verschillende beleids- en administra
tieve niveau's bewerkstelligd. 

2.2. Het financleel ekonomische kader 

Zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven, betalen ge
meenten in West-Duitsland het grootste dee! van hun uitgaven 
uit eigen zak. Ongeveer een kwart van de staatsuitgaven wordt 
op deze manier door de gemeenten gefinancierd. De gemeente
lijke begroting wordt uit de volgende vijf bronnen gefinancierd: 
belastingen, winsten (inkomsten uit gemeente-bedrijven b.v. 
vervoersbedrijven), bijdragen van de Bond en de deelstaat en 
leningen. De belastinginkomsten komen in hoofdzaak uit grond
belasting, bedrijfsbelasting en een deel uit de inkomstenbelas
ting. De combinatie van deze verschillende belastingen geeft 
zeer goed aan, waarop het ontwikkelingsbeleid van gemeenten 
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is gericht en heeft geleid tot de vorming van bepaalde concur
rentie-situaties, die zich niet in de laatste plaats op het terrein 
van de stadsvernieuwing manifesteren. Jarenlang stand de con
currentie rand nieuwe industrieen en economische ontwikkeling 
(bedrijfsbelasting) centraal en dit heeft ertoe geleid dat ge
meenten zich niet bemoeiden met door infra-strukturele gebre
ken zwaar gehavende oude woonwijken en andere voor de woon
en leefkwaliteit belangrijke strukturele stedelijke elementen, 
maar die juist opofferden aan de voorwaarden van het partiku
liere kapitaal. 
In de tussentijd is echter de (o.a. door de herstrukturering van 
binnensteden opgeroepen) verhuizing van de bevolking naar de 
omliggende gemeenten als probleem naar voren gekomen. Om
dat het bij deze verplaatsing om overwegend hogere inkomens
groepen gaat, gaat op deze manier niet aileen het draagvlak 
voor de gemeentelijke ontwikkeling verloren, maar !open vooral 
oak belangrijke belastinginkomsten voor de gemeentelijke be
grating gevaar, een verlies dat (zoals de laatste onderzoekingen 
aantonen) door het aantrekken van nieuwe industrieen vaak niet 
meer gecompenseerd kan worden. De vlucht uit de stad is 
daardoor een nieuw probleem geworden voor de gemeentelijke 
ontwikkeling en door het scheppen van attraktieve woongebie
den in de binnenstad probeert men dit tegen te gaan. (zie par. 
3.1.) 

Hoewel de belastinginkomsten op deze manier (zoals de voor
gaande beschrijving aantoont) een belangrijke motor achter de 
stedebouw en woningbouwbeleid van de gemeenten zijn, vormen 
ze met + 28% de op twee na grootste inkomstenbron van 
gemeenten. Het grootste aandeel in het gemeentelijk budget 
wordt met ongeveer 35% gevormd door bijdragen van Bond en 
deelstaat. Het grootste deel van deze bijdragen wordt in het 
kader van de "Kommunale Finanzausgleich" verstrekt, een 
maatregel, waarmee de verschillende belastinginkomsten van 
gemeenten op een gelijk ni veau worden gebracht en waarvan 
het geld vrij besteedbaar ter beschikking wordt gesteld. 
Een geringer gedeelte van de bijdragen wordt verstrekt als een 
doelgerichte subsidie in het kader van het Bondssubsidiepro
gramma en wordt normaal gesproken verbonden met gedetail
leerde opgaven en richtlijnen. 
Desondanks is de afhankelijkheid van deze doelgerichte gelde
lijke bijdragen groat: omdat een groat en voortdurend groeiend 
deel van de gemeentelijke begroting door lopende kosten, met 
name personeelskosten, opgeslokt wordt, blijft een steeds klei
ner deel voor gemeentelijke investeringen over (in 1975 was dit 
gemiddeld ongeveer 28%). Maatregelen ten aanzien van de 
stedebouw, stadsvernieuwing en gemeentelijke infrastruktuur 
worden hierdoor in het bijzonder getroffen. Het is dan oak niet 
verwonderlijk dat slechts weinig gemeenten zelfstandig stads
vernieuwingsprogramma's kunnen uitvoeren en dat er over
wegend Bondsondersteuning wordt gevraagd. De financiele on
dersteuning door de Bond en de deelstaten beperkt zich daarbij 
niet aileen tot financiele middelen voor de uitvoering van 
stedebouwkundige maatregelen. Deze worden verder begeleid 
en aangevuld door een systeem van direkte en indirekte subsi
dies, dat zich uitstrekt van subsidies voor de woningbouw 
(sociale woningbouw, vergelijkbaar met de nederlandse subsidies 
voor de woningwetsektor) en verbeteringssubsidies en individue-
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le huursubsidies tot aan de zeer vele belastingvoordelen en 
eigendomssubsi dies. 

Een beschrijving van de voor de stadsvernieuwing belangrijkste 
subsidies, de toekenningsvoorwaarden en de omvang ervan, 
wordt in hoofdstuk 3.3. gegeven. Hier wordt enkel de totale 
omvang van subsidies voor de waning- en stedebouw beschreven 
en daarmee kan het economisch kader geschetst worden waar
binnen de stadsvernieuwing in West-Duitsland plaatsvindt. Het 
probleem van de omvattendheid en de vergelijkbaarheid duikt 
hierbij op: aan de ene kant zijn de verschillende subsidie
vormen wat betreft hun economische struktuur zo verschillend, 
dat ze niet in ~~n cijfer kunnen worden uitgedrukt, aan de 
andere kant zijn de peildata van de uitgewerkte cijfers van de 
verschillende subsidieverstrekkers niet in aile gevallen gelijk. 
Desondanks is in tabel 2.1. geprobeerd om de totale omvang van 
de waning- en stedebouwsubsidiering te berekenen. Het gaat 
daarbij om verschillende grootheden, zoals leningen en bijdra
gen, publieke uitgaven en belastingaftrek, die met elkaar in 
verband worden gebracht. Bovendien zijn de gegevens over de 
laatste jaren deels gebaseerd op schattingen van de deelstaten 
en gemeenten, waarbij in de uiteindelijke uitwerking nag be
paalde afwijkingen mogelijk zijn. Tach kunen we ervan uitgaan 
dat deze gegevens niet wezenlijk zullen veranderen. 

Tabel 2.1. toont aan dat in 1976 de financiele hulp van de Bond 
voor de volkshuisvesting (objekt- en subjektsubsidies en eigen
domssubsidies) ongeveer 3,2 miljard D.M. bedroeg. Over het
zelfde jaar berekende de rijdsoverheid dat de vermindering van 
inkomsten door belastingaftrek op het terrein van de stedebouw 
en volkshuisvesting ongeveer 2 miljard bedroeg. 
Deze bedragen maken tesamen ongeveer 20% van aile finan
ciele hulp en verminderde inkomsten door belastingaftrek uit. 
Voegt men daaraan de gelden ter subsidiering van stedebouw
kundige maatregelen ("Stadtebauforderungsmittel") toe, dan 
blijkt dat de totale omvang van subsidies van de Bond voor 
stedebouw en volkhuisvesting (zonder verkeer) ligt rand de 5, 9 
miljard D.M. ligt. Ongeveer het dubbele hebben de deelstaten 
en gemeenten zelf opgebracht, zodat het totale subsidie bedrag 
:rand de 18,6 mi!jard D.M. ligt. Per hoofd van de bevolking is dat 
ongeveer 303,-- D.M. Een derde daarvan zijn belastingsubsidies 
hoofdzakelijk ter bevordering van particuliere investeringen en 
het eigen-woningbezit. 

Van 1975 tot 1978 is het subsidievolume voor de volkshuis
vesting en de stedebouw in West-Duitsland toegenomen met 
+ 30%. lnteressant daarbij zijn de verschui vingen tussen de 
verschillende subsidievormen en subsidiegevers: terwijl de 
direkte subsidies van de Bond (stedebouw subsidies, financiele 
bijdragen voor de volkshuisvesting) een Iichte dating te zien 
geven, zijn de indirekte subsidies (belasting subsidies) gestegen 
met 36%. Tegelijkertijd is het aandeel van deelstaten en 
gemeenten in de subsidie-opbrengsten gestegen van ongeveer 
60% naar 68%, waarbij de toename van direkte subsidies 
wezenlijk hager is. Op welke manier de verschillende subsidie
programma's aan deze verschuivingen hebben meegewerkt zal in 
par. 3.3. worden behandeld. 
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Tabel 2.1. 

De subsidiering van Stedebouw en Volkshuisvesting in de BRO. Directe en 
indirecte aubsidie van '75-'78 

197S 1976 

T B D G T B G 

Opgaven in mjrd. DM 

1977 1978 

D T B D G T B G D 

Opgaven in mjrd. OM 

·--------------------------·----------------·-------------------------------------------------------------------------
Som van de dlrecte en 14.3 .5.6 8.6 14.4 5.7 8.6 16.0 .5.9 
lndirecte subsidiering 
VWI stedebouw en volks-
huiavesting 
Daarvan: 

o. 7'!1 0.24 0.24 0.74 0.24 0.24 1.64 . Stedebouwsubeidie3 0.2 0.2 0.6 
- financiele steun1aan 

volkshuisvesting 9.1 4.0 4.6 0 • .5 8.9 3.9 4.5 0.5 8.8 3 • .5 
(Incl. 'Bauspar' akti-
vital ten) 

• Be last inga ftrek mage-
lljkheden voor volks-
hulsv~st ing en stede-
bouw 4 . .5 1.4 3.1 4.8 1.6 3.2 .5.6 1.8 
(inc I. 'Bauspar' akti-
vlteiten) 

Subeidie1 in totaal 20.6 11.5 8.3 0.8 21.4 12.2 8.4 0.8 23.2 13.3 
(zonder stadebouwaubsidie) 
Belaltingaftrekmogelijk-
t.den In totaal 21.5 10.3 11.2 22.6 10.8 11.8 25.6 12.3 
H.t aubsidie en belasting· 
aftrelc totaal van de volks-
huiltvealng 1111 ltedebouw 
In~ t.a.,v. dl totU IUb-
ltdiM an beJutlngaftrek-
~lijkNden 32.0.0 ~.01io 40.0.0 Jl.01io 24.00.. 39.0.0 J0.0%21.0% 

To: 
B= 
D= 
G= 

-1-

-2-

-J-

-·--!>-

Totaal 
Bond 
Oeelstaat 
Gcmcente 

Soclale woningbouw, rnodcrnis~ringssubsidie, woonsub5iaics, premiesubsidlc, 
In 'Bauspar' aktivitciten e tc. 
'7-b-' afschrijving•m, aftrck bl) modcrnlscrinCJcn en herstel onroerendgocd
belast lng, bci:Jst inl)tcgcmoc tkoming bij volkshuisvcstingsorgani~alii:!S. 
lr.cl. 'Prograrnm fur Zukunftinvestioncn'. 
Eigcn berr.kt:ning oa11 de hond von 'Buuschalanteil<>n'. 
Gc&chot op CJrond vnn de gcgevcns '7'.>/'76. 

Broo1 6. Subvenlionsbericht dcr Bundesrl'glerun<J, fiT -Drucksochc 8/1195, 1977. 
7. Subvc11tionsbcrit'ht dl'r £\undcsregierung, JlT-Drud:sacfle 8/30?7, 1979. 
Ant wort dor Uundc9regicrung zur Stndtebaupolitik BT -Drucksache 
8/200~. 1970 
Elgen bcrekeniiJ9etl. 

2.3. Het wettell)ke en jurldiiChe kader 

10.1 18.6 5.9 

0.54 0.54 2.14 0.7 

4.8 0.55 10.4 3.2 

3.8 6.1 2.0 

9.0 0.95 24.6 12.7 

13.3 26.6 12.7 

39.0% 32.0%20.0% 

Om de wettelijke voorwaarden, waaronder de stadsvernieuwing 
in West-Duitsland plaatsvindt duidelijk te maken, lijkt het nood
zakelijk naast de in hoofdstuk 3 te behandelen bijzondere wet 

12.7 

0.74 0.74 

6.7 0.55 

4.1 

11.0 0.95 

13.8 

114.0% 
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telijke bepalingen voor de stadsvernieuwing tenminste de val 
gende juridische aspekten kart te schetsen: 

het algemene plannings- en grondrecht 
het wettelijke kader van de van de woningbouwsubsidiering 
het algemene huurrecht. 

Het algemene plannings- en grondrecht. 

Het plannings- en grondrecht in West-Duitsland voor zover het 
betrekking heeft op het niveau van de gemeentelijke planning, 
is neergelegd in het "Bundesbaugesetz (BBauG) uit 1960. Deze 
wet geeft gemeenten de "Planungshoheit" ten aanzien van de 
stedebouwkundige ordening en bevat de instrumenten waarmee 
deze ordening en vooral het grondgebruik vastgelegd kan wor
den. Verder bevat de wet een grate hoeveelheid instrumenten 
waarmee deze bestemmingen verzekerd en gerealiseerd kunnen 
worden. Om de bestemrning van bepaalde gronden vast te 
kunnen leggen, schrijft de wet de zogenaamde "Bauleitplanung" 
op twee niveau's voor: 

het "Flachennutzungsplan" (een voorlopig "Bauleitplan", ver
gelijkbaar met het Nederlandse structuurplan) geeft grof de 
ontwikkeling van het grondgebruik aan voor de kornende 
10-15 jaar, maar is aileen bindend voor de verschillende 
beleidsorganen die zich met de stedelijke ontwikkeling be
zighouden; het bindt de particuliere grondeigenaren niet. 
het "Bebauungsplan" (een bindend "Bauleitplan", vergelijk
baar met het Nederlandse bestemmingsplan), legt de aard en 
de omvang van de bebouwing vast en is zowel voor overheid 
als voor partikulieren bindend. 

De vastgestelde bestemming wordt gewaarborgd door o.a. ver
anderingsverboden, door bepalingen voor grondverkoop, door 
een gemeentelijk verkooprecht en door onteigeningsmogelijk 
heden. Intussen zijn de instrumenten om de bestemming af te 
dwingen in 1976 door de introduktie van een nieuwe wet 
uitgebreid; het instrumentarium bevat nu onder meer een grate 
hoeveelheid gebodsbepalingen, waarmee bepaalde maatregelen 
van de eigenaar afgedwongen kunnen worden. Daaronder vallen: 
het "Baugebot", "Nutzungsgebot", "Modernisierungsgebot", "In
standsetzungsgebot", en "Abbruchgebot". Bovendien zijn er be
palingen opgenomen, die gemeenten verplichten een sociaal 
plan op te stellen en de betrokken bewoners de door de 
uitvoering van de maatregelen geleden schade te vergoeden. 
Ondanks deze uitgebreide instrumenten zijn de uitvoerings
mogelijkheden voor de gemeenten beperkt: de nieuwe gebods
bepalingen worden, zo is tot nu toe de ervaring, bijna niet 
gebruikt. De prioriteit voor het eigendomsrecht in West- Duits
land dwingt gemeenten ertoe, alle eigenaren, die door de 
uitwerking en de uitvoering van de geboden benadeeld worden 
uit eigen financiele middelen schadeloos te stellen. Met de 
huidige beperkte financiele middelen is dit op z'n best alleen 
dan mogelijk als gemeenten bondssubsidies ter beschikking 
worden gesteld en dat is bij het "BBauG" niet het geval. 
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2.3.2. Het wettelijke kader van de woningbouwsubsidiering 

Zoals in Nederland wordt oak in West-Duitsland een deel van de 
nieuwbouwproduktie met openbare middelen gefinancierd om 
zodoende de huurprijs te verminderen. De wettelijke basis 
hiervoor is het uit 1956 stammende tweede "Wohnungsbauge
setz" (II WoBauG). Daardoor werd het eerste "Wohnungsbauge
setz" uit 1950 vervangen, dat onder andere een wezenlijk lagere 
norm hanteerde voor openbaar gefinancierde woningbouw. 
Het "II WoBauG" bracht het onderscheid aan tussen sociale 
woningbouw, "belasting voordelige" woningbouw (vergelijkbaar 
met de nederlandse premie-woningbouw) en vrije sector wo
ningbouw. 

In de sociale woningbouw (1. Forderungsweg) worden zowel 
(indirekt) belastingsubsidies, als oak (en dat is de verui t 
belangrijkste subsidie bran) direkte objektsubsidies ver
strekt. De subsidieomvang per wooneenheid, de soort subsi
die en de huurhoogte van de gesubsidieerde waning verschil
len per deelstaat en deels van stad tot stad. 
In de verschillende Ianden hebben ze met elkaar gemeen dat 
voornamelijk in de vorm van lopende kostenleningen traps
gewijze aflopende subsidiebijdragen worden verstrekt en dat 
de huurprijs op basis van bepaalde richtlijnen onafhankelijk 
van de bouwkosten wordt vastgelegd. Door het systeem van 
degressieve kostenleningen (in de meeste deelstaten is di t 
systeem eind 60-er jaren ingevoerd) is met de Jooptijd van 
de subsidie (meestal 15 jaar) ook de huurprijsverhoging 
vastgesteld. De hoogte hiervan heeft ertoe geleid, dat de 
sociale woningbouw in de jaren 70 de hoogste huurprijs
stijgingen heeft gekend en "prijs-zetter" op de woningmarkt 
is geworden. (zie figuur 2 uit hoofdstuk 1) 
De subsidiering vindt zowel plaats voor huurwoningen als 
oak voor projekten in de eigendomssector (~~n- en twee
gezinswoningen en woningen in flats; "Eigenheimen" en 
"Eigentumswohnungen"). Grootte en uitrusting van de wa
ning zijn daarbij tot in het detail vastgelegd. Zo bedraagt 
bijvoorbeeld de grootte van e~ waning voor een gezin met 
vier personen ongeveer 90 m • Om een dergelijke waning 
toegewezen te krijgen is aileen de huishoudensgrootte van 
belang en mag het inkomen een bepaalde bovengrens niet 
overschrijden. Volgens de doelstellingen van de Bondsrege
ring mogen ongeveer 50 a 60% van aile huishoudens onder 
deze bovengrens vallen. Op dit moment ligt dit bedrag voor 
een 4 persoons huishouden op 44.400,-- D.M. Naast nieuw
bouw kunnen financiele middelen voor de sociale woning
bouw oak gebruikt worden voor verdoorgevoerde vernieuwin
gen van oude woningen als het gaat om een "wezenlijke 
verbouwing, die nieuwbouw benadert". 
Tot nu toe hebben slechts weinig steden massaal van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. 
De "belastingvoordelige" woningbouw ("steuerbegunstigte 
Wohnungsbau") werd in het begin met belastingsubsidies 
betaald. In 1967 werd deze vorm echter tot de zogenaamde 
"2. Forderungsweg" voor de sociale woningbouw omgebouwd, 
waarbij, onder bepaalde voorwaarden, eveneens direkte sub
sidies uitbetaald worden. De subsidiebijdragen zijn dan 
kleiner, de huren resp. woonlasten hager en de inkomens
grenzen ook hager (ongeveer 40% hager dan de "1. Forde-
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rungsweg"). Deze subsidievorm wordt hoofdzakelijk gebruikt 
ter realisering van woningen in eigendom. 
Tussen 1949 en 1977 werden in totaal 6,5 miljoen woningen 
in het kader van de sociale woningbouw gerealiseerd (1. en 
2. Forderungsweg). Het aandeel van deze sector in de totale 
nieuwbouwproduktie is echter teruggelopen van 69% (1949) 
naar 37% (1977) ( zie oak tabel 1.2.). Op dit moment 
bedraagt het aandeel van de sociale woningbouwsector in 
het totale woningbestand ongeveer 22% (z ie tabel 1.6.). 
Ongeveer 6,1 miljoen woningen behoren tot de "1. For
derungsweg". Sinds 1967 werd echter een steeds grater 
aantal woningen met de "2. Forderungsweg" gebouwd (zie 
tabel 1.2.). In 1978 overschreed het aantal van de woningen 
met de "2. Forderungsweg" voor het eerst het aantal van de 
"1. Forderungsweg". 

2.3.3. Het huurrecht in West-Duitsland. 

Sinds het begin van de jaren 70 is het huurrecht in West
Duitsland aanzienlijk veranderd. In die tijd werd met de invoe
ring in 1974 van de "Wohnraum-kundigungsschutzgesetz" (Wohn
raum KSchG") een uitgebreidere huurbescherming in het Ieven 
geroepen, waardoor huuropzeggingen aileen nag op bepaalde 
gronden mogelijk zijn. Teg~lijkertijd werd de "Vergleichsmie
tenregelung" ingevoerd die bepaalt, dat een verhuurder de huur 
aileen mag verhogen tot de huurhoogte van vergelijkbare woon
ruimte in dezelfde gemeente (om uitvoering van deze regeling 
mogelijk te maken werden in de meeste grate steden "Ver
gleichsmietentabellen" ingevoerd, waarin huren voor de ver
schillende woningkategorieen zijn vastgelegd). 
Aan de andere kant kan de huurder de door de verhuurder 
voorgenomen verbeteringen, die vaak met aanzienlijke huurver
hogingen gepaard gaan (zie hoofdstuk 4), alleen nag beperkt 
weigeren. Bij verbeteringen die met subsidie worden uitgevoerd, 
is wei gering bijna ui tgesloten; de huurder moet in bijna aile 
gevallen de maatregelen in zijn waning dulden en de huur
verhoging betalen als hij niet wil verhuizen. De nieuwe regeling 
van het huurrecht hangt wezenlijk samen met de ontwikkeling 
van het verbeteringsbeleid, (zie par. 3.2.) en heeft er in de 
tussentijd toe geleid, dat in het oude woningbestand de verhuur
der verbeteringen dikwijls als middel gebruikt om de niet 
toegestane huuropzegging tach uit te voeren. 
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3. OVERZICHT VAN HET STADSVERNIEUWINGS· 
BELEID IN WEST·DUITSLAND 

Stadsvernieuwing omvat in West-Duitsland twee verschillende 
elkaar aanvullende beleidsterreinen: het saneringsbeleid en het 
verbeteringsbeleid. Beide beleidsterreinen zijn op verschillende 
zwaartepunten gericht, hebben hun eigen doelen en beschikken 
over andere instrumenten. Beide beleidsterreinen hebben een 
ontwikkeling doorgemaakt waarin de funktie en opgaven aan
zienlijk veranderd zijn. 
Daarom lijkt het zinvol om voor beide de doelstellingen, in
strumenten en bepalingen aan de hand van hun historische 
ontwikkeling te beschrijven en daarna verder in te gaan op 
enkele belangrijke elementen. 

3.1. Sanerlng volgens hat "Stiidtebauforderungsgesetz" 

Afgezien van de verschillende "puinruim"- en herstelprogram
ma's uit de · naoorlogse periode, is er in West-Duitsland pas 
sprake van stadsvernieuwing als gemeentelijke opgave vanaf het 
eind van de '50-er jaren. 
In West-Berlijn werd reeds in 1963 een omvattend stadsver
nieuwingsprogramma opgesteld, dat in velerlei opzichten de 
voorloper en wegvoorbereider van een aantal bondsregelingen 
moest worden. Andere steden sloten hierbij weifelend aan. De 
wettelijke basis werd gevormd door het "BBauG" uit 1960, dat 
weliswaar aan gemeenten de "Planungshoheit" verleende, maar 
zich in we zen beperkte tot wettelijke voorschri ften voor de 
ruimtelijke ordening in het kader van de "Bauleitplanung" en 
gemeenten bijna geen uitvoerings- en dwangmogelijkheden 
bood. In 1971 werd, na meer dan 10 jaar discussie, het "Gesetz 
uber stadtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmassnahmen in 
den Gemeinden" (Stadtebauforderungsgesetz - StBauFG) aan
genomen, dat de realiseringsmogelijkheden van de gemeente
lijke planning moest verbeteren. Deze wet is op basis van een 
tijdelijk en plaatselijk beperkt recht opgesteld, zodat het ge
bruik van het op de sanering gerichte gedeelte beperkt is tot 
een formeel aangewezen saneringsgebied en slechts geldt zo
lang deze aanwij zing van kracht is. Daarnaast bevat deze we t 
nag een gedeelte dat gaat over "ontwikkelingsmaatregelen", 
hetgeen slaat op de aanleg en uitbreiding van nieuwe woonge
bieden. 
Het doel van deze wet is ertoe bij te dragen, dat: 
"1 de bouwtechnische struktuur in alle dele n van het land 

volgens de heersende sociale, economische en kulturele 
normen ontwikkeld wordt, 

2 de verbetering door de economische en agrarische struktuur 
wordt ondersteund of 

3 de struktuur van de woonwijk voldoet aan de eisen t.a.v. 
gezonde Ievens- en arbeidsvoorwaarden voor de bevolking" 
(par. 1 Abs. 4). 

Onder sanering worden alle maatregelen verstaan: 
" waardoor een ge bied, door opheffing van st edebouw

kundige gebreken, vooral door het uit de weg ruimen van 
oude bebouwing en daarvoor in de plaats vervangen de 
nieuwbouw te ontwikkelen of door verbetering van ge-
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bouwen, wezenlijk verbeterd of omgevormd wordt" 
(par. 1, Abs. 2.). 
Van stedebouwkundige gebreken is er votgens de wet 
sprake: 

" als het gebied door de bestaande bebouwing of door 
andere omstandigheden niet meer voldoet aan de alge
mene eisen t.a.v. gezonde woon- en arbeidsomstandig
heden of t.a.v. de veiligheid voor de daar wonende en 
werkende mensen of als het gebied t.a.v. de voorwaarden 
voor de vervulling van haar opgaven, die zij gezien haar 
lokatie en funktie zou moeten hebben, aanzienlijk wordt 
benadeeld" (par. 3 Abs. 2.). 

De formuleringen laten zien, dat de doelstelling van de wet zich 
niet beperkt tot de woontechnische kant van de stadsver
ni euwing. Naast de verbetering van de woon- en arbeidsom
standigheden komt de verandering van funktie en de herstruk
turering van de stedelijke ruimte als even belangrijk voor de 
economische ontwikkeling naar voren. 
Tot de belangrijkste bepalingen van de wet behoorde een uitge
breider instrumentarium t.a.v. het grondgebruik (bouw- en voor
keursrecht, een vereenvoudigde onteigeningswet), voorschriften 
voor de organisatie van de sanering (ook de lnspraak van de 
betroffenen) en voor he t voorbereidings-e11 uitvoeringsproces, 
evenals voor het sociale plan. Dit laatste punt is in de eerste 
plaats door sociale wetenschappers in de diskusste gebracht. Zij 
wilden een ander soort planning waardoor de sociaal-strukturele 
ontwikkeling gestuurd zou kunnen worden. Dit is echter in de 
loop der parlementaire diskussies ingekort tot een interne 
beleidsregeting voor sociale bijstand en vergoeding voor onbil
lijkheden. 
Om het "StBauFG" te kunnen gebruiken moet de gemeente een 
saneringsgebied formeel aanwijzen en daarbij de ruimtelijke 
begrenzing exakt vaststellen. Voor de formele aanwijzing 
moeten zogenaamde "voorbereidende onderzoekingen" worden 
uitgevoerd, waarin de noodzaak van sanering onderzocht moet 
worden en de mogelijkheden voor planning en uitvoering be
keken moeten worden. De resultaten van de voorbereidende 
onderzoeken vormen de basis waarop een bijdrage uit het 
subsidieprogramma voor sanering van Bond en deelstaat kan 
worden verkregen. Aileen als de plannen worden opgenomen in 
het programma kunnen gemeenten subsidie krijgen van de 
centrale overheid. Na de formele aanwijzing van het sanerings
gebied en andere planningstechnische en ambtelijke voorbe
reidingen (vooral de voorbereiding van het "Bebauungsplan
verfahren", vormen de zogenaamde "Ordnungsmassnahmen" een 
wezenlijk onderdeel van het saneringsproces. De "Ordnungs
massnahmen" zijn gemaakt om alle hindernissen en moeilijk
heden die verbetering belemmeren, uit de weg te ruimen. Als de 
belangrijkste "Ordnungsmassnahme" geldt de "Bodenordnung": 
de wet gaat er vanuit dat de bestaande gebreken en misstanden 
op basis van het (meestal kleinschalige) partikuliere grondeigen
dom in de regel niet verholpen kunnen worden. Daarom moeten 
de meeste kavels door de gemeente (of een bijzondere "Sanie
rungstrager"; zie hieronder) opgekocht en op zo'n manier ge
bruikt worden, dat 

de voor openbaar gebruik noodzakelijke plekken worden vrij
gemaakt. 
storende of vervallen gebouwen gesloopt worden. 
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bewoners en bedrijven, als ze de uitvoering van de sanering 
belemmeren, naar andere gebieden kunnen verhuizen. 

De aankoop van kavels moet echter niet worden opgevat als 
socialisering ("Kommunalisierung"). Oat is nooit de bedoeling 
geweest. Integendeel, de wet schrijft dwingend voor, dat kavels 
die niet voor openbaar gebruik bestemd worden, na het verbe
teringsproces weer in partikuliere handen moeten worden ge
bracht. 
Om de "Bodenordnung" uit te kunnen voeren bevat de wet een 
grate hoeveelheid instrumenten. Zo geldt bijvoorbeeld binnen 
een saneringsgebied een vereenvoudigd onteigeningsrecht (dat 
ondanks de verkorte procedure tach nag 3-5 jaar duurt). Boven
dien wordt de grondprijs bevroren op het niveau van de waarde, 
die zonder sanering zou hebben gegolden; zogenaamde "plan
ningswinsten", dat wil zeggen prijsstijgingen die door de sane
ring veroorzaakt worden, worden door de gemeenten afge
roomd. En in de laatste plaats kunnen eigenaren die niet willen 
verkopen, gedwongen worden om de uitvoering van bepaalde 
maatregelen op hun grondgebied toe te staan (door de zoge
naamde "Gebotsregelungen", die in 1976 in de algemene plan
ningswetgeving zijn opgenomen; zie par. 2.3.). 
Voor diegenen, die door de sanering getroffen worden, moet 
men een "sociaal plan" opstellen, waarin vergoedingen voor 
beschadigingen en voor onbillijkheden vastgelegd zijn. Het "so
ciaal plan" heeft zowel betrekking op nadelige gevolgen voor 
winkeliers en andere bedrijven, als voor bewoners waaraan 
verhuiskosten en andere nadelen tijdens het saneringsproces 
vergoed moeten worden. AI deze maatregelen worden door het 
bestuurlijke apparaat individueel behandeld en onttrekken zich 
aan de publieke controle. 
Voor de inspraak van de betrokkenen geeft de wet alleen aan, 
dat zowel de geplande maatregelen als oak de op grand van de 
voorbereidende onderzoekingen vastgestelde nadelige gevolgen, 
aan aile betroffen groepen (huiseigenaren, huurders, bedrijfsle
ven, werknemers enz.) moeten worden uiteengezet. De vage 
formulering geeft gemeenten een aanzienlijke speelruimte voor 
verschillende vormen van inspraak. Meestal worden de uiteen
zettingen beperkt tot het geven van informatie. 
De kosten van aile voorbereidings- en ruimtelijke ordenings
maatregelen en oak de kosten voor een "sociaal plan" en voor de 
inspraak worden als "onrendabele saneringskosten" door de staat 
betaald. Alleen de bouwtechnische maatregelen (nieuwbouw, 
verbetering) moeten door partikuliere eigenaren betaald wor
den, waarbij naast de gebruikelijke subsidievormen ("sociale 
woningbouw", enz.) extra subsidiemiddelen uit de saneringspot 
ter beschikking kunnen worden gesteld wanneer de rentabilitei t 
op een andere manier niet kan worden veilig gesteld, dat wil 
zeggen wanneer de te verwachten huurinkomsten een rendabele 
exploitatie niet mogelijk maken, wanneer geen andere subsidies 
verkregen kunnen worden, of wanneer bijzondere bouwtech
nische eisen (bijvoorbeeld monumentenzorg) waarvan de kosten 
niet in de huur kunnen of mogen worden doorberekend, moeten 
worden ui tgevoerd. 

In principe kunnen gemeenten de totale voorbereidingsmaat
regelen en "Ordnungsmassnahmen" (en oak bouwtechnische 
maatregelen) in eigen beheer uitvoeren. Eigen personele kosten 
van de gemeente worden echter niet tot de voor subsidie in 
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aanmerking komende kosten gerekend. Deze regeling dwingt de 
gemeenten ertoe zoveel mogelijk werkzaamheden door derden 
in opdracht te Iaten verrichten, om daardoor de kosten uit de 
saneringspot te kunnen financieren. 
Niet in de laatste plaats heeft deze voorwaarde ertoe bijge
dragen dat een bijzondere organisatievorm, die in het 
"StBauFG" alleen als een van de mogelijkheden genoemd wordt, 
een normale vorm voor de westduitse sanering is geworden: 
voorbereiding en uitvoering van saneringsmaatregelen worden in 
de meeste gevaUen overgelaten aan een "Sanierungstrager", die 
in plaats van de gemeente zelf, een planning maakt, "Ordnungs
massnahmen" uitvoert, een "sociac:d plan" opstelt, bewoners 
verhuist, de ui teenzettingen m~::t de betroffenen organiseert en 
de bouwtechnische maatregelen plant, kontroleert en deels 
zelfs uitvoert. Als "Sanierungstrager" neemt men vaak woning
bouwkorporaties, die over een aanzienlijke piannings- en admi
nistratieve kapaciteit beschikken; men kan oak andere onder
nemingen kiezen, die echter wel aan bepaalde voorwaarden 
moeten voldoen. De vorm van de opdracht voor de "Sanierungs
trager" worden door de gemeente in speciale kontrakten ge
regeld en verschillen van stad tot stad. De kosten van de 
aktiviteiten van de "Sanierungstrager" worden betaald uit de 
saneringspot onder de post "kosten voor leidinggevende werk
zaamheder. ("Regiekosten") ," 

Omdat de wettelijke uitvoerings- en dwanginstrumenten van het 
"StBauFG" met de aanvulling van het "Bundesbaugesetz" in 1976 
reeds uitgebreid in de algemene planningswetgeving zijn opge
nomen, blijven de subsidietechnische regelingen als te be
handelen punt en over. 
Aan subsidies ontvangen gemeenten een groat aantal financieHe 
middelen van Bond en deelstaten (meestal ongeveer 2/3 van de 
totale saneringskosten, terwijl 1/3 door de gemeenten zelf moet 
worden opgebracht). Vooral deze financieHe bijdragen van Bond 
en deelstaat zetten de gemeenten ertoe aan, saneringsgebieden 
aan te wijzen en opname in het subsidieprogramma voor sane
ring te bewerkstelligen. In 1978 omvatte het Bondsprogramma 
reeds 566 aangewezen saneringsgebieden in 430 gemeenten. Di t 
dekte slechts een klein deel van de grate behoefte. In totaal 
hadden 1700 gemeenten een aanvraag voor opname in het 
programma ingediend. 

3.2. De ontwlkkellng van het verbeterlngsbeleld 

Hoewel verbetering in het "StBauFG" uitdrukkelijk als sane
ringsmaatregel wordt genoemd (in de tot 1977 geldige uit
voering van de wet stonden zel fs speciale regelingen voor de 
toelaatbare huurprijsstijgingen), was dit in de eerste plaats als 
een speciaal geval of een ui tzondering en in het beste geval als 
een begeleidende maatregel naast sloop en nieuwbouw bedoeld. 
De eerste saneringsprogramma's hadden dan oak totale sloop als 
voornaamste doel; verbetering bleef beperkt tot overwegend in 
samenhang met monumentenzorg. Pas de economische crisis 
van 1973/'74 leidde, door de snelle beperking van de publieke 
middelen, een verandering in. 
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Daarnaast werd de verstoring van de vorm van de historische 
stad, de verstoring van het stadsbeeld en de verdwijning van de 
stedelijke identiteit door sanering en stedelijke ontwikkeling in 
toenemende mate bekritiseerd vanuit stedebouwkundige en ar
chitektuurhistorische hoek. De wrevel van de publieke opinie 
ten aanzien van de verschillende vormen van verstoring van de 
stad werd dankbaar door de media aangegrepen; bescherming 
van monumenten en herstel van het stadsbeeld werden centrale 
begrippen in de vakdiskussie. Daar kwam bij, dat de sanerings
processen zoals die tot dan toe waren gelopen , ook om sociaal
politieke redenen in twijfel werden getrokken. De starre be
hartiging van kapitaalbelangen bij sanering stootte steeds meer 
op tegenstand van de bevolking, die zich in toenemende mate 
tegen de verstoring van de sociale en ruimtelijke omgeving, 
voor goedkope woonruimte enz. sterk maakte. Stadsvernieu
wingsprogramma's, die in eerste instantie belemmerd werden 
door de tegenstand van huis- en grondbezi tters, werden steeds 
vaker een onderwerp van akties door buurtcommittees en 
spontane aktiegroepen, die zich vooral tegen die daden van de 
overheidsplanning richtten, die ingrepen in hun levensomstan
digheden tot gevolg hadden. 

De belangrijkste reden voor de herorientering van het sane
ringsbeleid was echter de krisis in de woningexploitatie (en 
daarmee oak in de totale sloop) (zie hfdst. 1.). Toen in 1974 
honderdduizenden nieuwbouwwoningen leeg stonden en zelfs 
zwaar gesubsidieerde woningen in de sociale sektor op de 
grenzen der verhuurbaarheid stootten, won de eis van veran
dering van het saneringsbeleid aan gewicht. Reeds in het 
"Stadtebaubericht" uit 1975 van de Bondsregering neemt de 
uiteerizetting van dit nieuwe beleid een aanzienlijke plaats in: 

" .•.••. op grand van de vaak vermelde veranderde basisvoor
waarden neemt de aan behoud gedachte een plaats in, die 
haar steeds duidelijker van de konkrete en moeilijk te 
begrijpen nostalgiebeweging van de afgelopen jaren doet 
afwijken en tot kontroleerbare kriteria voor de noodzake
lijkheid en doelmatigheid van deze gedachte leidt". 

"Het gaat daarbij niet aileen om monumentenzorg in tradi
tionele zin, maar om de instandhouding, het herstel, de 
modernisering en het gebruik op op grotere schaal van 
gebouwen die behouden moeten blijven en om openbare en 
partikuliere voorzieningen van allerlei aard, dus om stede
bouwkundige problemen. De maatstaf voor de instand
houdingswaarde kan uit stedebouwkundig oogpunt niet alleen 
beperkt blijven tot kriteria ten aanzien van de historische en 
kunsthistorische waarde en bescherming. De maatstaf moet 
vee! meer liggen bij punten als volkshuisvesting, bedrijfs-en 
sociale struktuur, en bij efficiency in de zin van een totale 
overweging in het kader van de ontwikkeling van steden en 
gemeenten". 

De herorientering wordt vooral beargumenteerd met ekono
mische motieven: beperkte openbare middelen en begrensde 
groeiperspektieven voor de toekomst laten slechts weinig speel
ruimte over voor expansieve ontwikke lingsprogramma's en eisen 
een beter gebruik van de bronnen die er zijn. Daar komen oak 
zeer snel punten ten aanzien van het volkshuisvestingsbeleid en 
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het sociale beteid bij, die afgeleid worden uit de saneringsprak
tijk tot nu toe: instandhouding met verbetering zal de sociate en 
stedebouwkundige gebreken van de totale sloop vermijden; een 
gedifferencieerde en kleinschalige aanpak van de sanering zal 
de aanwezige kwaliteit van oude woonwijken zoals de onverwis
selbaarheid van de vormgeving, sociale levensomstandigheden 
en de eigen kulturele aard bewaren; verbetering moet als "derde 
zuil van het volkshuisvestingsbeleid" gesubsidieerd worden, om 
"de omstandigheden van brede lagen van de bevol-king met 
goede en hun prijs waard zijnde woningen te verbeteren en 
daardoor bij te dragen aan de instandhouding van steden en 
gemeenten". 
Weliswaar liet de bouwnijverheid in saneringsgebieden slechts 
een tangzame koersverandering toe. In het saneringsprogramma 
van West-Berlijn werd bijvoorbeeld het aantal vernieuwingen 
van oude woningen van 2% verhoogd tot 15% en later tot 30% 
ten opzichte van het totale saneringsvolume. Het gros van de 
sanerings-aktiviteiten krachtens het "StBauFG" bestaat nag 
steeds uit afbraak en nieuwbouw. 

Belangrijk werd het verbeteringsbeleid evenwel zeer snel buiten 
saneringsgebieden. Daarbij speelde een rol, dat het "StBauFG" 
een relatief moeilijk te hanteren instrument bleek te zijn, 
waarvan gebruik zeer tijdrovend is en een aanzienlijke opgave 
voor ambtenaren en gemeenten vormt, die ondanks de Bonds
subsidie voor grate financitHe problemen worden geplaatst. Men 
wilde daarom een instrument, dat ftexibeler en met minder 
ambtelijke moeite gebruikt kon worden en dat beter (en dat is 
een steeds belangrijker wordend gezichtspunt) aangewend kan 
worden om de konjunktuur te sturen: een speciaal programma 
voor de subsidiering van verbeteringen. 
Vanaf 1974 werden daarom verbeteringsaktiviteiten via jaar
lijkse verbeterprogramma's op Bondsniveau gesubsidieerd (zie 
par. 3.3.). De voorwaarden om geld te kunnen krijgen, waren in 
de eerste plaats neergelegd in zogenaamde verbeteringsricht
lijnen van de Bond en de deelstaten. 
In 1976 werden deze richtlijnen door de wet "zur Forderung der 
Modernisierung von Wohnungen (Wohnungsmodernisierungsge
setz; WoModG)" vervangen, dat reeds in 1978 opnieuw werd 
vernieuwd en nu van kracht is ats "Modernisierungs-und Ener
gieeinsparungsgesetz (ModEnG)". 
Het "ModEnG" is een echte susidieringswet, dat wit zeggen, het 
heeft een wezentijke funktie voor de beschikbaarstetling van 
financiiHe middelen en subsidies en bevat geen eigen instru
menten om ~~n en ander wettelijke kracht bij te zetten. Het 
"ModEnG" wordt echter gesteund door een grate hoeveelheid 
begeleidende voorschriften, deels in nieuwe wetten deels in 
wetswijzigingen opgenomen, die tesamen een op elkaar afge
stemd instrumentarium vormen. Dit scala van voorschriften 
loopt van fiscale voorschriften tot verbeteringssubsidie (waar 
hieronder verder op in zal worden gegaan) en huurprijsvaststel
ling m.b.v. het "Gesetz zur Regelung der Miethohe" tot aan de 
verankering van de gedoogplicht voor huurders in het "Burger
lichen Gesetzbuch" (BGB) als met publieke subsidies wordt 
verbeterd. 
De achtergrond van de subsidiering van verbeteringen bestaat 
uit het idee, dat verbeteringen op een brede basis moeten 
plaatsvinden, waarbij "wezenlijke verbeteringen" aan een wo-



- 29 -

ning moeten worden uitgevoerd en de huur na verbetering de 
vastgestelde huur van de nieuwbouw in de sociale sektor niet 
wezenlijk (dat wil zeggen niet meer dan 20%) mag over
schrijden. 

Naast huurwoningen kunnen ~~n- of tweegezinswoningen en 
flats met meerdere wooneenheden van eigenaar-bewoners met 
subsidie verbeterd worden. Dit laatste echter aileen wanneer 
het gaat om eigenaren waarvan het inkomen een bepaalde 
bovengrens niet overschrijdt. 
Tot verbetering ("Modernisierung") worden alle ingrepen ge
rekend die de gebruikswaarde van de waning verhogen. Naast de 
verbetering van het antwerp en de uitrusting van de waning 
horen oak uitbouwen, die nodig zijn voor het scheppen van 
sanitaire voorzieningen of voor het aanbrengen van een lift. 
Partikuliere gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderspeelplaat
sen, groenvoorzieningen en parkeerplaatsen die op partikuliere 
grand worden aangelegd, worden eveneens tot verbetering ge
rekend. Sinds 1978 worden bovendien bouwtechnische maat
regelen, die een besparing van de energiekosten tot gevolg 
hebben, als verbetering gezien. 
En tenslotte is het zo, dat eigenaren oak verplicht kunnen 
worden om het noodzakelijke achterstallige onderhoud uit te 
voeren (waarvan de kosten weliswaar niet in de huur door
berekend kunnen worden, maar die wei tot een bepaalde grens 
in de subsidie kunnen worden meegenomen). 
Verbetering en onderhoud wordt of direkt (door objektsubsidies 
ter beperking van de huurverhoging) of indirekt (door belasting
subsidies, waardoor m.n. kapitaalkrachtige huiseigenaren ge
steund worden) gesubsidieerd. De subsidiegrootheden en de 
gevolgen voor de huurprijs zullen in paragraaf 3.3. uitgebreid 
behandeld worden. Hier zullen we reeds een aantal belangrijke 
verschillen met subsidies voor nieuwbouw behandelen. 

In tegenstelling tot de financieringsvoorwaarden voor de sociale 
woningbouw is de financiering en subsidiering van de woningver
betering in West-Duitsland zo geregeld, dat het in de ver
betering geinvesteerde kapitaal vanaf het begin voordelen op
levert. Dit is meestal oak het geval als huiseigenaren geen 
eigen middelen gebruiken en de totale ingreep met kredieten 
financieren. Een beperking van het rendement van de huis
eigenaar treedt aileen op als er achterstallige onderhoudswerk
zaamheden moeten worden uitgevoerd, waarvan de kosten ai
leen beperkt worden gesubsidieerd en niet in de huurprijs mogen 
worden doorberekend, en als door de werking van de woning
markt onder bepaalde omstandigheden de wettelijke toelaatbare 
huurverhoging niet kan worden gerealiseerd. Met betrekking tot 
dit onderwerp spelen oak gebreken in de woningomgeving een 
belangrijke rol; daarop zal hieronder verder in worden gegaan. 
Over het geheel genomen is de verbeteringssubsidie vooral 
ingevoerd om investeringen van partikuliere huiseigenaren aan 
te moedigen, waardoor het oak voor kleine huiseigenaren moge
lijk wordt om verbeteringen aan te brengen. Tach is het zo, dat 
eigenaren met een haag inkomen (belastingsubsidie) en een goed 
woningbestand (geringe onderhoudskosten) een hager rendement 
kunnen behalen. 
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Voor de verdeling van subsidiemiddelen is nog een andere 
bepaling van het "ModEnG" van belang. Volgens de wet moeten 
gemeenten zogenaamde "Modernisierungsschwerpunkte", ver
beteringszwaartepunten in een ruimtelijk beperkt gebied aan
wijzen; moet in dergelijke gebieden de helft van de direkte 
subsidies aangewend worden. Op deze manier is het mogelijk om 
verbeteringssubsidies te concentreren in zogenaamde probleem
gebieden. De andere he!ft van de subsidies kan daarentegen 
over een brede linie verdeeld worden. 
Juist bij de vaststelling van deze verbeteringszwaartepunten 
worden vaak ook woningbouwkorporaties betrokken. 
Vaak beschikken deze organisaties over een relatief goed onder
houden woningbestand uit de tussenoorlogse periode of van na 
de tweede wereldoorlog, dat aileen aangepast moet worden aan 
het huidige uitrustingsniveau, om passende huurverhogingen te 
kunnen motiveren. Omdat dit woningbestand zich vaak in met 
elkaar samenhangende gebieden (woonbuurten) bevindt, zijn dit 
relatief gunstige voorwaarden voor een rationale aanpak van 
verbeteringen. 

Het is dan oak niet verbazend, dat een groat dee! van de 
aangewezen "Modernisierungs-schwerpunkte" zich in woonbuur
ten van woningbouwkorporaties bevindt en een aanzienlijk dee! 
van de subsidiemiddelen naar deze buurten is toegestroomd. 

3.3. Flnanclertng en huurprljsvormlng; de subsidlering van 
de stadewemleuwlng 

Zoals reeds in het voorgaande te zien is, bestaat de subsidiering 
van de stadsvernieuwing in West-Duitsland uit een ingewikkeld 
systeem van sterk met elkaar samenhangende elementen. In het 
volgende overzicht worden de belangrijkste subsidievormen, hun 
modaliteit en hun omvang beschreven. Daarbij moeten we niet 
vergeten, dat de toepassingsmogelijkheden van deze subsidie
programma's gedeeltelijk zeer uiteenlopend zijn, zodat het niet 
in al!e gevallen mogelijk is het op de stadsvernieuwing betrek
king hebbende aandeel van de middelen te kwantificeren. Om 
toch een vergelijking met andere Ianden mogelijk te maken, 
zullen oak de gegevens van die subsidieprogramma's waarvan de 
middelen slechts gedeeltelijk naar de stadsvernieuwing toe
stromen, worden weergegeven. 

3.3.1 Financiele hulp ter subsidiering van de stedebouw. 

Stedebouwkundige ingrepen van gemeenten worden tot nu toe in 
West-Duitsland vooral door subsidieprogramma's op basis van 
het "StBauFG", door verschillende bijzondere programma's ter 
subsidiering van de konjunktuur, door het "Programm fur Zu
kunftsinvestitionen" (ZIP) en door het programma ter verbete
ring van de verkeerssituatie in gemeenten, gesubsidieerd. Daar 
komt het programma voor experimentele stedebouw, waarvan 
de middelen zeer vaak voor de financiering van woningbouw
plannen gebruikt worden, nag bij. 

De financiele hulp van de Bond en deelstaten in het kader van 
het "StBauFG" wordt aan de gemeenten overwegend in de vorm 
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van bijdragen ter beschikking gesteld. Daarvan worden met 
name de voorbereiden.de onderzoekingen en andere voorberei
dende werkzaamheden, ordeningsmaatregelen, inklusief verwer
ving van grand, onder bepaalde voorwaarden oak verbeterings
en nieuwbouwaktiviteiten zoals de aanleg van voorzieningen 
voor gemeenschapsgebruik, bijv. kinderspeel-plaatsen, groen
aanleg, bestrating en dergelijke, betaald. Schema 3.1. laat zien 
hoe het aandeel van de verschillende kostenaspekten in de 
saneringspost van gemeenten werd in 1976 op basis van een 
enquete van het onderzoeksbureau "Prognos-AG" werd inge
schat. 

Scitcma J.l. 

Kost.cnstruktuur van de gczamcnlijl~e sancringsmaat
-.a.tregelcn 

~ voorbcreidendc ondar2ockingen(59 maat
regclen). 

c===Juitvocringsmaatrcge lcn(263 maatregclcn). 

llron:enquctc •paOG:I::lS",zomer 1~76. 

In tabel 3.1 zijn de belangrijkste subsidieprogramma's van de 
Bond ter subsidiering van de stedebouw opgesomd. Van 1971 tot 
1979 bracht de Bond in totaal ongeveer 1, 7 miljard OM op voor 
de subsidiering van de stedebouw op basis van het "StBauFG". In 
1980 verwacht men, dat dit bedrag ongeveer 250 miljoen OM is. 
Ongeveer dezelfde bedragen werden door de deelstaten en 
gemeenten zelf opgebracht. Weliswaar omvat het subsidiepro
gramma op basis van het "StBauFG" oak middelen voor ontwik
kelingsmaatregelen in het kader van stadsuitbreidingen en 
nieuwbouwplanning, doch tot nu toe had ongeveer 95% van alle 
subsidiemaatregelen betrekking op sanering. 

In 1974 en 1975 werd de subsidiering van de stedebouw met 
twee bijzondere konjunktuursturende subsidieprogramma's aan-
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gevuld waarvan veel gelden naar de stadssanering weliswaar 
overwegend verbetering van woon- en andere gebouwen zijn ge
stroomd. 

Tabel 3.1. 

Bclangrijkste Bondsbijdragen blj subsidlerlng van de atedebouw 

'Programm zur 'Progr~mm fur zukunfls-
Konjunklurforderung' lnvestionen 

Bonds-
programma 
naar de 
StBauFG 

gemiddeld 
genomen aardeel 
van Bondc"J. 33% 
Deeistaten 

1 
33% 

Gemecnten 33% 

stadsop-
bouw sub-
die voor 
oude en 
nieuwc 
wijken 
1974 

40% 
40% 
20% 

deelpro-
gramme 
stads• 
sanering 

1975 

40%. 
40% 
20% 

do voor stadsvernieuw 
belangrijkste gegevcns 

'dorpR· 'verbetering 
vernicuw- v.h. lcef-

milieu in 
eteden en 
gemeenten 

1977-1980 

60% 
40% 

33% 
33% 
33% 

------------------------------------------------------4·---------------
Jaarprogramma Jn miljocnen mark 

1971 100.0 
1972 150.0 
1073 200.0 
1974 215.0 43.5 
1975 240.0 273.52 
1976 240.0 95,8 
1977 200.0 320.0 
1978 190.0 500.0 
1979 170.0 161.0 130.0 
1980 

Som 1.705.0 43.5 )JJ.J 161.0 950.0 

Totaal ).192.8 

-1-
-2-

-J-

-4-

Aandeel van de voor aubsidie in aanmerking komendc gehele kosten. 
Bij gebrek aan gemeenteli jke financieringsmiddelen wordt door de 'Krediet
anstalt fur Wicderaufbau' leningen tot 95.8 miljoen OM bcschikbaar gesteit. 
Aandeei van de Bondsregering en van de Dce lstaat ieder 50% in invcs
teringsdomein 'Ersatzwohnungsbau, Aus-und Umbau'. 
Aileen het aandeel van de Bond. 

Bron: Antwort der Bundesr~glerung zur Stadtebaupolitik, Bunde1tagdruckaache 8/206'i. 

Vanaf 1977 werden deze bijzondere subsidieprogramma's ver
vangen door het "Programm fi..ir Zukunfstinvestitionen" (ZIP), 
waarmee eveneens een aanzienlijk aantal stedebouwkundige 
vernieuwingsingrepen gesubsidieerd werden en wel overwegend 
in de op basis van het "StBauFG" aangewezen saneringsgebieden 
en met het aksent op de volgende aktiviteiten: 
- behoud en vernieuwing van historische stadskernen 
- verbetering van de infrastruktuur 
- verpiaatsing van hinderlijke bedrijven 
- bouw van vervangende woonruimte en uit- en verbouw 
In totaal was er in het verleden voor deze programma-aktivi
teiten van de "ZIP" (naast deze aktiviteiten zijn er nog andere, 
die geen betrekking hebben op de stadsvernieuwing) 1,1 miljard 
OM door de Bond ter beschikking gesteld, aangevuld met de 
desbetreffende aandelen van deelstaten en gemeenten. In de 
begroting voor 1980 is er 202 miljoen OM uitgetrokken, zodat in 
1980 in totaal, samen met het Bonds programma op basis van 
het "StBauFG", 452 miijoen OM door de Bond voor de subsi
diering van de stedebouw ter beschikking wordt gesteld. 
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3.3.2 Subsidiering van de woningbouw. 

Een belangrijk instrument voor de subsidiering van woning
bouwaktiviteiten, oak in saneringsgebieden, is de sociale wo
ningbouw. Welk deel van de totale sociale woningbouwproduktie 
de stadsvernieuwing ten goede komt, is evenwel op nationaal 
niveau niet te zeggen. In principe kan in ieder geval de 
subsidiering van de woningbouw zowel betrekking hebben op 
nieuwbouw als op vernieuwbouw (dat moet dan wel zo uitge
breid zijn, dat het te vergelijken is met nieuwbouw). Enige 
steden (bijv. West-Berlijn) hebben besloten om aile nieuwbouw 
in saneringsgebieden in de sociale woningbouwsektor uit te 
voeren om de huurprijzen te beperken. 
De subsidiemogelijkheden van de sociale woningbouw werden 
beschreven en deze beschrijving zal hier niet worden herhaald. 
Uitgangspunt van het subsidiesysteem is de zo~naamde "Richt
satzmiete", de richthuur, een huurprijs per m woonoppervlak, 
die in elke deelstaat poli tiek is vastgelegd en die door de 
huurders van een nieuwbouwwoning in de sociale sektor moet 
worden betaald. Deze richthuur staat tegen de kostprijshuur, 
welke huur ontstaat als van een konkreet bouwplan aile kosten 
(oak kapitaalkosten en onderhoudskosten) worden doorberekend 
in de huur. Het verse hi! tussen de kostprijshuur en de richthuur 
wordt door verschillende subsidies (rentesubsidie, kostenlenin
gen, etc.) gedekt, maar wel voor een beperkte tijd (gemiddeld 
15 -20 jaar). De subsidiebijdragen worden degressief vastgelegd, 
d.w.z. ze worden in bepaalde tijdsperiodes gereduceerd zodat de 
door de huurders te betalen huurprijs stijgt (vergelijkbaar met 
het Nederlandse systeem van dynamische kostprijshuur). 
In tegentelling tot de woningbouwsubsidiering in Nederland (en 
oak in tegenstelling tot de subsidiering van verbeteringen in 
West-Duitsland) hebben oak de bouwkosten van individuate 
projekten in West-Duitsland geen invloed op de huurprijs. Kos
tenverschillen bijv. tussen nieuwbouw "in de wei" en ver
vangende nieuwbouw in saneringsgebieden hebben in de sociale 
woningbouw geen huurprijsverschillen tot gevolg. 
Oat geldt aileen voor de subsidiering met middelen uit de 
sociale woningbouw en sluit niet uit, dat onder bepaalde om
standigheden extra middelen uit andere begrotingen bepaalde 
verschillen tot gevolg kunnen hebben. Zo hebben bijv. verschil
lende gemeenten in individuele gevallen de subsidiering van de 
woningbouw met een uitzonderingssubsidie uit de saneringspot 
aangevuld om de huurprljs onder het niveau van de richthuur 
voor de sociale woningbouw te krijgen en zo de woningen voor 
bepaalde bevolkingsgroepen betaalbaar te maken. Normaal ge
sproken geldt evenwel de richthuur. 
De subsidie-uitgaven ten bate van de sociale woningbouw zijn 
vanwege de grate hoeveelhe id subsidieringsmogelijkheden moei
lijk te achterhalen. 

Tabel 3.2. geeft een overzicht van de financiele hulp van de 
Bond in dit verband. In dit overzicht zijn wel verschillende 
subsidievormen opgenomen, die gedeeltelijk terugvloeien en 
daarom niet tot de werkelijke uitgaven van de Bond gerekend 
moeten worden. 

In tabel 3.3 zijn de totale uitgaven van Bond en deelstaten voor 
de sociale woningbouw (oak de woningbouw met belastingvoor-
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delen) samengevat, waarbi j naast de direkte subsidiemiddelen 
oak de indirekte subsidiering becijferd is; deze ontstaat doordat 
de sociale woningbouw (en de woningbouw met belastingvoorde
len) 10 jaar lang geen grondbelasting hoeft te betalen. In de 
periode van 1968 tot 1975 ontstaat dan het volgende beeld: 

T------------------------------------- ------------------

Tebe l 3.2. 

De jaarlijkae Bondebijdragen in de waning- en atedebauw 

Oaelgroep 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
In miljoenen OM 

----- - - -- - ------------ - ------------ - ---- - ---------- ~· - - ----- - - - ------------ - --- -- --

I Stede!Jauw subsidie 1 145,0 198,0 245,0 300 , 8 535, 0 285, 0 560 , 0 730 , 0 

ll Subsidie societe 
woningbouw 

1 A Subsidiif!1ethode 
706, 0 590 , 0 590 ,0 727,5 665 , 2 593,2 599 , 9 610 ,7 - lening 

- cenrnal ig voor -
s:::ho t (op !age 10, 5 120 , 0 120 ,0 106, 6 106 , 6 106 , 6 154 , 0 175 , 9 
ren~evoet ) 

3 B Subsidiemethode II 516 ,8 777, 1 756,0 1. 071,6 1. 028 , 9 1. 028, 9 l. 757 , 9 1. 029 ,0 

lll Subsidies veer 
modernisering 
en energiebe -
spar ing 

A Algemene moder -
niser i'}il 
lening 20 , 0 fO, O 20 ,0 125 ,7 30, 0 38,8 38, 0 42, 0 

- voorschot 45 ,0 4 5, 0 45,0 113 ,9 113 ,9 113, 9 114, 0 140 , 0 
voorschot ter 
de~ki ng van kasten 350 , 0 

B Energie besparing 210 ,0 

-1- !nclusief de kost en die modelplannen en initiatief- en vergeli jkingsplannen met zich 
meebrachten, evenals het Konjunkt uurprogramma '74 en '75 en de programma's voor 
toekamstige investeringen van '77 en '78, maar zonde r de gemeenschappelijke verkeers
verbeteringskosten. 

-2 - Inciusief de Konjunktuurpr ogrammakosten van '74. 
- 3- 1977 inciusief het aanvullende bouwprogramma van 30.000 woningen. 
-4- Zie 2. 

Bron: Antwort der Bundesregierung zur Stadtebaupolitik, Bundestagdrucksache 8/2085. 

Tabel 3.3. 

Objektenaubaidle ln de wonlngbouw met lnbegrip van grondbelastlng 
(totale subsidie van Bond- er> Deelsta ten) 

1968 1972 1974 
In mil joenen OM 

1. Sociale woningbouw 
- op gewone rentevoet 2 . 763 2. 700 2. 900 
- met kostenbijdrage 804 810 910 

2. Tegernoetkoming in de 
grondbela sting 660 780 1.060 

Sam 4 . 227 4. 290 4 . 870 

1975 

2 .442 
1 . 024 

l. llO 

4 . 576 

Brorn Wohngeld- und Mietenberlcht der Bundearegierung 1977, Bundest agsdrucksache 
8/707. 
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In deze getallen wordt de terugval vanaf 1974 in de sociale 
woningbouw, die oak uit de produktiecijfers bleek, duidelijk (zie 
tabel 1:2). Over de laatste ontwikkelingen zijn geen cijfers 
bekend. De toekenningsstatistieken voor de sociale woningbouw 
vertonen wel een voortdurende daling: in 1975 bedroeg het 
aantal woningen waarvoor een subsidie werd toegekend nag 
155.000 wooneenheden, in 1979 is dit teruggelopen tot 110.000 
wooneenheden. 

3.3.3 Verbeteringssubsidiering. 

Daartegenover zijn echter subsidies t.b.v. verbetering, instand
houding, modernisering en energiebesparende maatregelen voor
al op de stadsvernieuwing toegespitst. In het volgende gedeelte 
wordt aangegeven hoe en in welke mate de verbeteringskosten 
en de daarbij toegekende subsidies op de huur doorwerken. 

Volgens het "Gesetz zur Regelung der Miethohe" kunnen ver
huurders bij verbetering in principe de jaarhuur met 11% van de 
verbeteringskosten verhogen. Daarentegen mogen de kosten 
voor achterstallig onderhoud niet tot een huurverhoging leiden: 
die komen voor rekening van de verhuurder. Van de 11% moeten 
de direkte overheidssubsidies afgetrokken worden. Deze kon 
struktie vormt de basis voor de verschillende subsidiemogelijk
heden: 

Binnen stadsvernieuwingsgebieden kan de gemeente d.m.v. 
subsidies of leningen de huur tot een bepaald ni veau laten 
zakken. Daarbij bestaat een zekere speelruimte, die echter 
in de meeste gevallen vanwege de doorgaans lage stadsver
nieuwingsbudgetten zeer klein is. 
Buiten stadsvernieuwingsgebieden kunnen t.b.v. verbete
ringsmaatregelen direkte subsidies op basis van het "Moder
nisierungs- und Energieeinsparungsgesetz" verkregen wor
den. 
De subsidies worden ofwel - namelijk bij energiebesparende 
ingrepen - als kapitaalsubsidies verkregen, ofwel bij ver
beteringsingrepen als trapsgewijze aflopende kostensubsi
dies. Als bovengrens voor de kosten waarover subsidie 
verleend wordt, is op het ogenblik 25.000 OM vastgesteld. 
De staatssubsidie moet tot een vermindering van de toegela
ten huurverhoging (11% van de verbeteringskosten) met de 
hoogte van het gesubsidieerde bedrag leiden. Bij verbetering 
bedraagt de subsidie elke keer voor 3 jaar 7,2%, 4,8% en 
2,4% van de verbeterings- en -tot een bepaalde limiet
i nstandhoudi ngskosten. 
In totaal worden daarmee dus 43,2% van de verbeterings
kosten door de staat betaald. De huurder wordt dan gekon 
fronteerd met een huurverhoging (per jaar) van 3,8% van de 
verbeteringskosten voor de eerste 3 jaar, na 3 jaar 6,2% en 
na 6 jaar 8,6%. Na 9 jaar houdt de subsidie op en betaalt de 
huurder de valle 11%. 
Als alternatief tot de direkte verbeteringssubsidies kan de 
eigenaar (verhuurder) echter oak de kosten voor verbetering 
of/en energiebesparing van de belasting aftrekken. Hierdoor 
ontstaat geen verlaging van de huurverhoging: de huurder 
moet van het begin af aan de valle 11% betalen. Daarnaast 
leidt deze wijze van subsidiering ertoe, dat huiseigenaren 
met hogere inkomens meer subsidie krijgen dan huiseigena-
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ren met lagere inkomens. Zo krijgt een huiseigenaar met een 
jaarinkomen van 50.000 OM bij een verbeteringsinvestering 
van 10.000 OM in totaal 3.920 OM van het geinvesteerde 
kapitaal via belastingaftrek terug, terwijl dit voor een 
eigenaar met een inkomen van 20.000 DM/jaar maar 2.240 
OM is. 

De bedragen voor de verbeteringssubsidies worden voor de helft 
door de Bond en voor de helft door de deelstaten betaald. Vanaf 
1974 tot aan midden 1978 werden in totaal 1.192 mln. OM aan 
subsidies en 356 min. OM aan leningen verstrekt. Bovendien 
werden in de jaren '74 en '75 op basis van de reeds eerder 
genoemde "Programme zur Konjunkturforderung" nag eens 490 
min. OM aan subsidies voor woningverbetering ter beschikking 
gesteld. Voor het huidige verbeteringsprogramma (1978-1982) is 
in totaal 2,3 mrd OM exklusief de financiering uit het "Pro
gramme fUr Zukunftsinvesti tionen" voor financieringsonder
steuning begroot. Daarbij komen nog de belastingsubsidies, die 
in de laatste jaren sterk zijn uitgebreid. Van 1974-1978 beliep 
de derving van belastinginkomsten op grand van verbeterings
aktiviteiten in totaal ca. 920 mln. OM. Voor het lopende jaar '80 
wordt een verlies van 440 mln. OM verwacht. 
Daarbij moet opgemerkt worden, dat deze subsidies uitsluitend 
buiten de officieel bepaalde stadsvernieuwingsgebieden ver
kregen kunnen worden. Binnen de stadsvernieuwingsgebieden 
worden verbeteringsingrepen uit het reeds genoemde "Pro
gramm fUr Zukunftsinvestitionen" en het programma op basis 
van het "StBauFG" gefinancierd. Uit het voorhanden zijnde 
materiaal is het echter niet mogelijk de omvang op nationaal 
niveau daarvan te destilleren. Wel kunnen hierover in de kon
krete case-studies uitspraken gedaan worden. 

3.3.4 lndividuele huursubsidie. 

Naast de objektsubsidies bestaat er oak in de Bandsrepubliek, 
net zaals in Nederland, een individuele subsidie (Wohngeld). 
Deze subsidie wardt zawel aan huurders (huurbijdrage) als aan 
eigenaar/bewoners (kostenbijdrage) uitgekeerd. De haogte van 
de subsidie wordt berekend op basis van inkomen, gezinsgrootte, 
woninggrootte en huurhoogte. Voor de huurhoagte worden 
maximumgrenzen vastgesteld, waarbaven geen huursubsidie 
meer wordt verleend. Veelal zijn de huren van de sociale 
woningbouw al hager dan de maximumgrens, zodat de bewoners, 
die op basis van de renovatie-ingrepen moeten verhuizen, oak al 
is dit naar een (andere) woningwetwoning, dikwijls maar een 
klein gedeelte van de huurverhoging waarmee ze dan gekanfran
teerd worden, door de individuele huursubsidie gedekt zien. Oak 
het belang van de individuele huursubsidie en de uitwerking 
ervan kunnen echter alleen in de case-studies worden aange
taand. 

In totaal is de omvang van de individuele subsidie in de BRD 
veel kleiner dan in Nederland. In 1978 werd aan angeveer 7% 
van aile huishoudens individuele subsidie toegekend, waarbij 
huurders gemiddeld 82,- OM ontvingen en eigenaar/bewoners 
gemiddeld 107,- OM. 
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Tabel 3.4. 

Uitkeringen i.v.m. individuele huursubsldie van Bond en Deelstaten 

Jaar totaal Hoeveelheid ant- Aandeel Gemiddelde 
uigaven vanC)ers pt!r 1000 ontvangers van huursubsidie 
in milj. op 31 december 

ieder jaar Huur- Last en Huur- Las ten 
zonder met bijdr. bi jdr. bijdr. bijdr. 
"terugwerkende" 
subsidieverlening in DM per maand 

-----------------------------------------------------------------
1965 147,9 394 ,9 90,2 9 ,8 40, 63 69,91 
1967 428,9 691,3 88,8 11,2 44, 35 79 ,09 
1970 600,3 908,3 92,6 7,4 45,90 75 , 30 
1972 1201,7 1277 J 8 93,7. 6, 3 58,30 81,30 
1973 1139,1 1301,6 94,6 5,4 57,80 79,40 
1974 1468,5 1649,9 1800, 5 93,4 6 ,6 67, 70 95,05 
1975 1654,5 1665,7 1849,2 94,1 5,9 70,40 97 , 10 
1976 1620,2 1585,4 1757,2 94,8 5,2 70 ,50 93, 90 
1977 1471,0 1467,0 1618,0 95,4 4,6 69, 30 89,05 
1978 1784,4 1548,9 1700,0 93,9 6 , 1 81, 65 107,35 

Bron: Wohngald und Mietenberlcht der Bunclewepublik 1979, Bundestagdrucksache 
8/}~28 

De subsidiering voor eigenaar-bewoners. 

Bij de subsidiering t.b.v. de volkshuisvesting speelt de subsi
diering voor eigenaar-bewoners een steeds belangrijker rol. 
Meer dan de helft van de direkte subsidie-bedragen wordt daar 
op dit moment al voor uitgetrokken, en wel overwegend via de 
tweede Forderungsweg, waarbij een gezin van 4 personen al 
over een jaarinkomen van 62.160 OM mag beschikken. 
Maar deze subsidies in het kader van sociale woningbouw zijn 
niet de enige mogelijkheden om het eigen woningbezit te 
stimuleren. In tabel 3.5. zijn de verschillende subsidiemogelijk
heden ter stimulatie van het eigen woningbezit, die bovenop de 
direkte subsidiering in het kader van de sociale woningbouw 
komen, samengevat. Een bijzonderheid t.o.v. de situatie in 
Nederland wordt bij de ontwikkeling van het eigen woningbezit 
door het "Bausparwesen" gevormd. Het "Bausparen", in de 
Bondsrepubliek wijd verbreid, is een doelgerichte spaarvorm, 
met het doel financieringsmiddelen voor de bouw van huis of 
waning bij elkaar te krijgen. Het eigen gespaarde geld wordt 
daarbij aangevuld met leningen met een vaste rentevoet, die 
onafhankelijk van de marktrente is. Bovendien bevordert de 
staat deze vorm van sparen d.m.v. bijdragen, premies en 
belasting-voordelen. De omvang van beide subsidievormen is 
oak in tabel 3.5. weergegeven (waarbij echter geen specifikatie 
voor stadsvernieuwingssituaties is gegeven). 
In tabel 3.5 is oak een belastingvoordeel opgenomen, dat vooral 
voor de stadsvernieuwing een grate betekenis heeft gekregen. 
Het gaat daarbij om de zgn. "7b-aftrekpost", waarbij de kosten 
voor de bouw of koop van een waning voor eigen gebruik van de 
belasting afgetrokken kunnen worden. Sinds '77 geldt deze 
aftrekpost oak voor de koop van oudbouwwoningen, en dit heeft 
dan oak daartoe geleid, dat in toenemende mate het oude 
huurwoningenbestand in eigendom van eigenaar-bewoner over-
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gaat. Het gevolg daarvan is een veelvuldig verdringingsproces 
uit oude stadswijken. 

----------------------- ---------------------------------
T&bel 3.5. 

Subsidiering van het elgen woningbezit 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
(uitgaven in mi!j. OM) 

----- ------- --- ------------- ·---- ---- -------- -- -- -------------- ---
Bauspar forderung 
- premies totaal 2142 2503 2918 3080 3159 2239 1940 

daarvan Bond 1071 1252 1459 1540 1580 1120 970 
- belast ingvoordeel tot. 760 705 625 550 765 800 780 

daarvan Bond 330 300 n o 235 330 345 335 
'76 Abschreibung 

totaa l 1080 1130 1370 1620 2200 2500 2900 
daarvan Bond 464 486 590 695 945 1075 1245 

"Grundsteuerbe preiung" 
woni ngbouw met belssting-
voorce len 

t otaal 375 390 450 530 555 575 5 95 
daarvan Bond 

"Wohnge ld voor eigenaar-
bewoners 

totaal 80 120 82 132 132 110 85 
daarvan Bond 40 60 41 66 66 55 43 

TOTAAL 4437 4848 5445 5912 6811 6224 6300 
BOND 2~45 20?8 2360 2536 2921 2595 2593 

Bran: Antwort der Bundesregierung zur Stadtebaupolitik, 
Bundataqdruc:kMohe 2085, 1978. 

Intussen is deze "7b-aftrekpost" de meest omvangrijke subsi
dievorm t.b.v. de volkshuisvesting geworden. De daaruit resul
terende derving van belasting-inkomsten is al hager dan de 
direkte subsidies t.b.v. de sociale woningbouw, t.b.v. renovatie 
en de individuele huursubsidie tesamen. In 1980 wordt deze 
vermindering geschat op een bedrag van 4,1 miljard DM. 
Oak hiermee wordt duidelijk, hoe belangrijk de belasting
subsidies in het systeem van de subsidies t.b.v. de volks
huisvesting in de BRD int ussen zijn geworden. De stimulans van 
het eigen woningbezit en prikkels voor het partikuliere initia
tief zijn de belangrijkste tendenzen en zijn juist in de laatste 
jaren versterkt. 
Daartegenover is de subsidiestroom naar de bouw van goedkope 
woningen voor de lagere inkomensgroepen relatief klein. Een 
bescheiden omvang van het budget voor individuele huursubsidie 
en een - tenminste wat betreft de huursektor - verregaande 
besnoeiing op de sociale woningbouw bieden bovendien nauwe
lijks perspektieven (waarbij nogmaals benadrukt moet worden, 
dat juist de huren in de sociale sektor de laatste jaren het 
sterkst gestegen zijn). 
Een subsidieprogramma, dat zich overwegend r icht op het 
prikkelen van het partikulier initiatief moet zich in eerste 
instantie wet noodzakelijkerwijze op de rentabiliteitseisen van 
de investeerders richten. 
De sociale selektivite it van al deze maatregelen bevest igt en 
verklaart de hiervoor beschreven toestand van de woningmarkt 
en de struktuur van de volkshuisvesting. 
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4. DE AESULTATEN, PROBLEMEN EN 
PERSPEKTIEVEN 

Zoals in de bovenstaande beschrijving duidelijk is gemaakt, is 
met de "StBauFG" en de "ModEnG", samen met de aanvullende 
juridische en financiele maatregelen een afgerond instrumen
tarium voor de stadsvernieuwing opgesteld, waarin sanering en 
verbetering beide een andere betekenis hebben: terwijl de 
sanering volgens de "StBauFG" een ingrijpend instrument is om 
grate stedebouwkundige en bouwtechnische problemen uit de 
weg te ruimen en gericht is op een omvangrijke strukturering 
van stedelijke funkties in dichtbebouwde stedelijke gebieden, is 
de verbetering volgens de "ModEnG" gericht op een algemene 
verbetering van de woningstandaard, daar toe te passen, waar 
geen overmatige verkrottingsverschijnselen zijn opgetreden. 

Ondanks deze schijnbaar optimale funktieverdeling kan het pro
bleem van de stadsvernieuwing in de BRD geenszins als opge!ost 
beschouwd worden. Eerder heeft de toepassing van de verschil
lende instrumenten tot nu toe een aantal moeilijkheden en kon
flikten opgeroepen, die een enkele keer zelfs tot kritieke 
situaties hebben geleid. Daarbij moet echter ook in deze 
samenhang benadrukt worden, dat de handelsvrijheid van de 
gemeenten bij het invullen van hun stadsvernieuwingspolitiek 
relatief groat is en dat in het kader van de nationale stads
vernieuwingspolitiek door de gemeenten een breed skala aan 
vernieuwingskonsepten ontwikkeld is. Wanneer dan ook in het 
onderstaande de hoofdtendenzen en -problemen van de huidige 
stadsvernieuwingspolitiek beschreven worden, dan houdt dit 
tegelijkertijd in, dat in afzonderlijke gemeenten en afzonder
lijke projekten vaak volstrekt tegenovergestelde resultaten zijn 
behaald. 

4.1. Ervartngen en problemen op basis van het "StBauFG" 

Vooral in de beginfase van de sanering volgens de "StBauFG"was 
het grootste gedeelte van de saneringsingrepen gericht op een 
herstrukturering van de centrum- en infrastruktuur. Niet in de 
laatste pleats door de ekonomisch bepaalde herstrukturerings
druk, waarmee de gemeenten tegen het einde van de zestiger 
jaren in versterkte mate te kampen hadden. Volgens een enque
te van de Prognos AG uit '76 lagen 64% van de onderzochte 
stadsvernieuwings-gebieden in het plaatselijk centrum of in de 
city. Meestal was de saneringsdoelstelling he t aanleggen van 
voetgangerszones en de ve rsterking van de centrale verzor
gingsfunktie van het centrum (58 resp. 45%). 

Doelstellingen t.a.v. de huisvestingspolitiek worden echter in 
ongeveer gelijke mate genoemd. Bij de beschrijving van de 
huidige funkties van de betreffende gebieden wordt vastgesteld, 
dat tweederde van de stadsvernieuwingsgebieden (Sanie rungsge
bieden) dient ter huisvesting van Iegere inkome nsgroe pen, bij 
eenderde is dit zelfs de belangrijkste funkti e van het gebie d. 
Tach geldt slechts in 25% van de onderzochte gebieden dat de 
huisvestingssituatie voor de lagere inkomensgroepen verbeterd 
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moet worden, bij 13% zou deze funktie nag versterkt moeten 
worden. Daarentegen wordt voor 47% als doelstelling opge
geven, dat de woonfunktie voor midden- en hogere inkomens 
groepen versterkt moet worden, terwijl het wonen voor lagere 
inkomensgroepen eerder teruggebracht zou moeten worden 
(26%). 
De cijfers bevestigen, dat het "StBauFG" volgens de taakstel
ling voornamelijk bij ingrijpende struktuurveranderingen wordt 
aangesproken. Oak daar waar in principe de woonfunktie ge
handhaafd blijft, blijkt in de meeste gevallen een verandering 
van de bevolkingssamenstelling nagestreefd te worden. Belang
rijk daarbij is de sociale selektiviteit van de ingrepen. Slechts 
weinig stadsvernieuwingsplannen worden aan de wensen en in 
het bijzonder aan de draagkracht van de lagere inkomenskate
gorieen aangepast. De meerderheid van de stadsvernieuwings
plannen koppelt bouwtechnische verbetering aan een verhoging 
van de sociale standaard van het gebied en roept daardoor min 
of meer bewust verdringingsprocessen op, die de sociale segre
gatie bevorderen. 
Dit geldt oak - en een veelvoud van case-studies toont dit aan -
in sterke mate voor die ingrepen, waarbij de bestaande be
bouwing behouden en verbeterd of gemoderniseerd wordt. Wan
neer de oudbouw binnen stadsvernieuwingsgebieden vernieuwd 
wordt, gaat het in de regel om ingrijpende veranderingen, 
waarbij noch aanpak, noch daardoor ontstane huurstijging aan
gepast zijn aan de zittende bewoners, met als gevolg dat 
evenals bij "Flachensanierung", de bewoners vanwege tech
nische redenen of vanwege de te verwachten huurverhoging 
gedwongen worden te verhuizen, zodat oak dan een nieuwe 
bevolkingssamenstelling ontstaat. 
Daarbij speelt een rol, dat de huurderving, die door het reno
vatieproces ontstaat (tijdelijke leegstand tijdens de ingreep 
e.d.) door de staat gedekt wordt, zodat de rentabiliteit voor 
partikulieren of andere opdrachtgevers door het renovatie
proces niet in het gedrang komt. In vee! stadsvernieuwings
gebieden kan men daarbij vaststellen, dat de "Sanierungstrager" 
bij stadsvernieuwingsprojekten al van tevoren de leegstand 
bevorderen, zonder dat daarvoor de noodzaak onderzocht is. 
Daarmee kan dan bereikt worden dat de ingreep plaats kan 
vinden in een leeg gebouw, zodat van eventuele bewoners geen 
hinder bij dit proces ondervonden wordt. De konsekwentie 
daarvan is dan wei, dat bij de planning van de ingrepen geen 
rekening gehouden hoeft te worden met een eventueel terug
keren van bewoners. Dit proces leidt vooral in de grate steden 
tot een groeiende groep stadsvernieuwingsnomaden, die van 
stadsvernieuwingsgebied naar stadsvernieuwingsgebied trekken. 
Een volgend probleem van de ingrijpende stadsvernieuwings
aktiviteiten volgens de "StBauFG" is de lange duur van de 
aktiviteiten. Tot nu toe zijn nog maar weinig van de in '71 
ingeleide stadsvernieuwingsprojekten afgesloten, of stadsver
nieuwingsgebieden opgeheven. Zelfs in West-Berlijn, waar voor
uitlopend op de "StBauFG" wezenlijk eerder met de stadsver
nieuwing begonnen is, kon nag geen van de in 1963 vastgestelde 
stadsvernieuwingsgebieden van zijn status ontheven worden. 
Intussen wordt hier al met een duur van 20 - 30 jaar van het 
saneringsproces gerekend. 
De duur van de stadsvernieuwingsprocessen en in het bijzonder 
de lange voorbereiding voert bovendien vaak tot een versnelling 
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van het verkrottingsproces. Eigenaren plegen in afwachting van 
het stadsvernieuwingsproces geen onderhoud meer, er wordt 
nauwelijks, noch door de overheid, noch door partikulieren 
gernvesteerd, het meer mobiele gedeelte van de bevolking trekt 
weg om de overlast, die de stadsvernieuwing met zich mee
brengt, uit de weg te gaan, etc. 
Dit proces kan jaren en jaren duren, en brengt in die periode 
een toenemende verslechtering van het woon- en leefklimaat in 
de stadsvernieuwingsgebieden met zich mee. Slechts weinige 
gemeenten hebben daartegen tot nu toe strategieen ontwikkeld; 
in veel gevallen wordt het leeglopen van deze gebieden zelfs 
nagestreefd, om de geplande ingrepen makkelijker te kunnen 
afronden. 

In dit kader spelen oak de "Sanierungstrager" een belangrijke 
rol. Weliswaar melden de gemeenten volgens een onderzoek van 
H. Wollmann o.a. overwegend positieve ervaringen over het 
samenwerken met "Sanierungstrager", omdat daardoor wezenlij
ke tekortkomingen van de gemeente opgeheven worden, tach 
duikt het probleem van de kontrole op. Vooral dan, wanneer de 
"Sanierungstrager" oak het bouwproces op zich nemen, slaan ze 
dikwijls hun eigen onmogelijk te kontroleren weg in, en begin
nen zonder bedenken aan voorbereidings- en planningsmaatrege
len om optimale voorwaarden voor de bouw en exploitatie van 
latere vervangende nieuwbouw te scheppen. Het probleem van 
de kontrole duikt daarbij vooral op bij de grate instellingen met 
eigen planologische afdelingen, wier werk door een gemeente
bestuur nauwelijks meer te volgen is. Aan de andere kant zijn 
de gemeenten ertoe gedwongen "Sanierungstrager" of andere 
instanties in te schakelen, omdat zij slechts op deze manier de 
kosten van de stadsvernieuwing kunnen financieren. Tach blij
ven er nog aanzienlijke financiele problemen over voor vee! 
gemeenten. Zo konden enige gemeenten geen aanspraak maken 
op de door de Bond en deelstaten daartoe gereserveerde finan
ciele middelen, omdat ze het benodigde eigen aandeel van een 
derde van de kosten niet konden opbrengen. Vooral gemeenten 
met grate probleemgebieden, die een sanering bijzonder nodig 
hadden, werden daardoor getroffen. In de al genoemde enquete 
van Prognos-AG bekritiseerde dan oak de helft van de onder
vraagde gemeenten de starre regeling en pleitte voor een 
soepelere regeling, waarin met de financiiHe toestand van de 
gemeente meer rekening gehouden wordt. 
Verder uitten de gemeenten kritiek op de logheid van de 
"StBauFG" en de gekompliceerde behandelingsvoorschriften. 
Weliswaar werd de uitbreiding van de doorberekenings-moge
lijkheden, die in de wet gegeven zijn, algemeen begroet, maar 
tach bekritiseerde meer dan 60% van de ondervraagde gemeen
ten, dat de bouwingrepen nag steeds te zeer afhankelijk zijn van 
partikuliere investeringen en dat daardoor een kontinu stadsver
nieuwingsproces onmogelijk is. 
Vooral kleinere gemeenten konden nauwelijks voldoen aan de 
wettelijk gestelde eisen wet betreft voorbereidend onderzoek 
en verdere voorbereiding van de stadsvernieuwing; zij bekriti
seerden vooral de aanslag op het gemeentelijk apparaat en de 
tijdrovende processenhandelingen. 
Deze laatste kri tiekpunten hebben onlangs tot een wetsaanpas
sing geleid, waarin de druk op het ambtelijk apparaat vermin
derd wordt en de voorbereiding op de stadsvernieuwing wordt 
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ingekort. Het gaat daarbij vooral om een beperking van het 
voorbereidende onderzoek. Daarmee ontstaat echter wet de 
vrees, dat de uitvoering van het stadsvernieuwingsproces vot 
gens de "StBauFG" nog meer dan voorheen wordt beperkt tot 
bouwtechnische aspekten. Weliswaar speelden sociale aspekten 
bij het doorvoeren van stadsvernieuwingsprocessen altijd al een 
ondergeschikte rol, tach waren de gemeenten verpticht in het 
kader van het voorbereidende onderzoek oak een minimum aan 
sociaal-kulturele aspekten te onderzoeken en o.a. een enquete 
onder de bevolking te houden. Een nag verdere beperking van 
het voorbereidende onderzoek, zoals in de wetsaanpassing be
schreven, kan ertoe bijdragen de sociaal-kulturele aspekten nag 
meer op de achtergond te dringen. Het btijft echter, met het 
oog op de steeds scherpere konflikten waarmee de gemeenten 
gekonfronteerd worden, afwachten in hoeverre dit ook werketijk 
gaat gebeuren. 

4.2. Reaultaten en perspektleven van de verbeteringspolltlek 
wolgena de "ModEnG" 

In tegenstelling tot de sanering volgens de "StBauFG" wordt de 
verbetering buiten de saneringsgebieden op een (tenminste 
voorlopig) blijven wonen van de huidige bewoners afgestemd. 
Voor de huisbezitter is het belangrijk de bewoners juist oak 
tijdens het verbouwingsproces in de waning te taten blijven om 
geen huurderving te krijgen. Tach zijn er oak door deze 
verbeteringaktiviteiten aanzienlijke sociale segregatieprocessen 
op gang gebracht. 

Een wezenlijke reden daarvoor vormen de huurverhogingen, die 
op de verbetering en modernisering volgen. Tenslotte laat het 
"Wohnraumkundigungsschutzgesetz" bij een ingreep van 20.000 
DM een huurverhoging van 183,33 OM per maand toe (vgl. 2,2). 
Weliswaar wordt deze verhoging door staatssubsidies de eerste 
jaren tot 63,33 OM per maand gereduceerd en weliswaar werd 
voor 650.000 woningen tussen '74 en '78 deze subsidiering 
aangevraagd, tach is maar een gering gedeelte van deze mid
delen ten goede gekomen aan de lagere inkomensgroepen. Zo 
tonen evaluaties van de huidige subsidieprogramma's, dat de 
staatsmiddelen nauwelijks naar het zgn. "bedreigde" oudbouw 
bestand aan huurwoningen zijn gegaan, maar blee~ dat veel 
meer het middelmatige tot goede woningbestand daarmee ver
beterd is. Naast de reeds genoemde kompleksen van woning
bouwkorporaties werden veel subsidies verleend aan eigenaar
bewoners in een- en tweegezinshuizen (in Hessen bijv. 65%). 

In de binnenstedelijke probleemgebieden met versnipperd parti
kulier eigendom, waarvan een verder verval door het "ModEnG" 
verhinderd zou moeten worden, kwamen echter de verbeterings
en moderniseringsaktiviteiten nauwelijks op gang. Omdat bij 
verbeteringsingrijpen aan de woningen de gebreken in de woon
omgeving niet worden aangepakt, was het voor eigenaren vaak 
onmogelijk de geoorloofde huurverhoging oak daadwerkelijk 
door te berekenen. 
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Om verbeterings- en moderniseringsingrepen niet alleen te be
perken tot het goede woningbestand met redelijke woonomge
ving, hebben een aantal deelstaten en gemeenten al eeri alter
natief verbeteringsprogramma ontwikkeld, waarin verbeterings
ingrepen met maatregelen van gemeentelijke woonomgevings 
verbetering worden aangevuld. Daartoe horen o.a. het ver
beteren van groenvoorzieningen, aanleggen van speelplaatsen en 
vrije ruimte, het verbeteren en aanpassen van de infrastruktuur, 
terugdringen van het autogebruik e.d. Terugdringen van het 
autogebruik wordt bovendien door de Bondsregering in het kader 
van het "Programm Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse in 
den Gemeinden" gesubsidieerd. _ 
De eerste resultaten van deze programma's in een aantal steden 
tonen echter aan, dat ingrepen ter verbetering van de woon
omgeving, tegen de verwachting in, wel degelijk op de huurprijs 
inwerken. Veelvuldig kwamen na verbetering van de woon
omgeving op kosten van de overheid huurverhogingen voor, 
zonder dat de eigenaar een cent geinvesteerd had. De basis 
daarvoor ligt bij het principe van de vergelijkingshuren, waarbij 
oak de kwaliteit van de woonomgeving bij de huurprijsbe
rekening betrokken wordt. 
Desondanks wil de Bondsregering in de toekomst de aktiviteiten 
t.a.v. de woonomgevingsverbetering versterken, om daarmee de 
trek uit de stad een halt toe te roepen en het partikulier 
initiatief tot verdere verbeteringsinvesteringen aan te moedi
gen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wetsverandering waarin 
de ingrijpende sanering volgens het "StBauFG" en eenvoudige 
verbetering van de waning volgens de "ModEnG" aangevuld 
worden met zogenaamde "Massnahmen mitlerer Intensitat", die 
twee wezenlijke elementen moeten bevatten: 
a) Subsidiering van ingrijpende en samenhangende verbouw en 

modernisering in het oude woningbestand. 
b) Nauw daarmee verbonden stedebouwkundige ingrepen, die 

tot een verbetering van de woonomgeving moeten leiden". 
(Antwoord van de Bundesregierung zur Stadtebaupolitik '78). 

Aldus hoopt de Bondsregering oak in de zogenaamde probleem
gebieden de "zelfvernieuwing" aan te moedigen, d.w.z. het 
eigen initiatief van huiseigenaren om tot verbetering over te 
gaan, te versterken en tegelijkertijd de subsidiebehoefte te 
verminderen. 
Echter, op deze manier de verbeteringsaktiviteiten te organi
seren, betekent natuurlijk dat de kosten die anders door de 
overheid betaald zouden worden, nu door de huurders opge
bracht moeten worden. De vernieuwing van "mitlere Intensitat" 
zal daardoor dus nag meer dan de eenvoudige verbeterings- en 
moderniseringsingrepen bijdragen tot een afname van het oude 
goedkope woningbestand (oak al is dit vaak van slechte kwali
teit) en de oudbouwhuren zullen de nieuwbouw-huren steeds 
meer naderen. 
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5. DE CASE·STUDIE: HAMBURG 

5.1. Funktlonele struktuur en bevolldngaontwlkkellng 

De vrije Hanzestad Hamburg ligt als havenstad aan de monding 
van de Alster in de Elbe , ongeveer 100 kilometer van de 
Noordzee af. Als zelfstandige bondstaat behoort Hamburg tot 
de zogenaamde "stadstaten", dat wil zeggen dat met be trekking 
tot het politieke-administratieve systeem van de Bondsrepu
bliek, hier het gemeentelijke en het deelstaat niveau samenval
len. Me2 meer dan 1,6 miljoen inwoners en een oppervlakte van 
755 km is Hamburg tot nu toe de grootste stad van de Bondsre
publiek. 

De toenemende ruimtelijke uitdeilng van de agglomeratie naar 
de aangrenzende gebieden Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen 
wordt in stedelijke ontwikkelingsplannen voor de Hanzestad 
gedekt met de indeling van de ruimte in een kerngebied, de 
"Innere Stadt", de zogenaamde "Aussere Stadt" en het "Hambur
ger Umland". Het laatste gebied strekt zich uit over de 
Sleeswijk-Holsteinse distrikten Pinneberg, Segeberg, Starman, 
Lauenburg en de Nedersaksense distrikten Harburg en Stade. 
Tesamen omvat de agglomeratie meer dan 2,5 miljoen inwoners. 

Af~ealdinq 5.1 • 

. I . 

de rcgio Hamhurq 

oron:S tatistl.nc!1es Landesamt llamburq 

---- ---------------------------- --- ---------------------
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De binnenstad werd tot het eind van de zestiger jaren geken
rnerkt door een zeer hoge bevolkingsdichtheid en menging van 
funkties. Rond die tijd leefden op een 1/13 van het hamburgse 
oppervlak ongeveer 1/3 van alle hamburgse bewoners. De 
nieuwbouw in de "aussere" stad bestond hoofdzakelijk uit groot
schalige flatgebouwen in de wei, wat aan de ene kant gerecht
vaardigd werd door de noodzaak om de door de Tweede Wereld
oorlog ontstane woningnood op te heffen en aan de andere kant 
werd veroorzaakt door de verandering van funkties en de 
daaruit voortvloeiende snel stijgende grondprijzen, die zich in 
de binnenstad deed gelden. De verdringing van de woonfunktie 
uit de binnenstad ("lnnere Stadt") door hoogwaardige sektoren 
zoals handel, banken en verzekeringsmaatschappijen, leidden 
tot een scheiding van de stedelijke funkties en had de bouw van 
nieuwe stadsdelen in buitengebieden tot gevolg. 

Af~aolding 5. 2. 

"a~burg en de vcrschil lcndc stadsdelen. 

0 \nnort\tadt 

bron:statistiscl:les L•noesamt Hamburg 

Terwijl de herstruktureringsdruk in de eerste plaats is ontstaan 
door de groei van de tradi tionele funkties als haven- en 
handelsstad, vinden er sinds het begin van de jaren zeventig in 
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sterke mate strukturele veranderingen in de verschillende be
drijfstakken plaats. In samenhang met de industrialisering van 
het "unterelbe" gebied is er als gevolg van de regionale arbeids
deling een toenemende tertiairisering van de stad en tegelijker
tijd een vermindering van het aantal produktiebedrijven waar te 
nemen. In de loop der tijd is Hamburg veranderd van een 
handels- en produktiecentrum, in een administratieve metropool 
van nationale en internationale betekenis. 

Ondanks de door aanzienlijke staatssubsidies ondersteunde her
struktureringsprocessen, werd de in economische beleidsdoel
stellingen nagestreefde economische groei niet gehaald: de 
groeicijfers van het bruto binnenlands produkt bleven achter bij 
het gemiddelde van de hele Bondsrepubliek. Behalve de ver
sterkte konkurrentie van andere havensteden zoals bijvoorbeeld 
Rotterdam en de lokale bedrijfstakken struktuur met een histo
risch gegroeid gebrek aan groei-industrieen is daarvoor vooral 
de perifere ligging verantwoordelijk, waarin Hamburg door de 
deling van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog was geraakt en 
die slechts langzaam door de opgangkomende handel met het 
Oosten weer gekompenseerd kan worden. 
Een gevolg daarvan is het sinds jaren aanhoudende verlies aan 
arbeidsplaatsen dat zich vooral in de warenproducerende sektor 
voordoet. Door dit verlies steeg het aandeel van de in de 
administratieve en dienstverlendende sektor werkenden tot 2/3. 
Het dalend aantal arbeidsplaatsen gaat samen met een groeien
de werkeloosheid waardoor vooral de mensen met weing kwali
ficatie worden getroffen. Aan de andere kant is als gevolg van 
de herstrukturering een stijgend aantal open plaatsen voor 
gekwalificeerde arbeidkrachten waar te nemen. Het gebrek aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten terwijl er tegelijkertijd sprake 
is van werkeloosheid werd daarom reeds door de Hamburgse 
senaat als een zwaarwegend struktureel probleem van de stede
lijke ontwikkeling bestempeld. 

De economische herstrukturering van Hamburg ging gepaard 
met een aanzienlijke herstrukturering van de bevolking. Naast 
de verdringing van de woonfunktie ui t de binnenstad is vooral de 
verhuizing van sterkere inkomensgroepen naar de "Umland" 
gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Van 1963 - 1977 nam de 
hamburgse bevolking op deze manier af met in totaal 173.000 
personen. Tegelijkertijd steeg het aantal pendelaars (d.w.z. 
mensen die in "Umland" gemeenten wonen en in Hamburg 
werken) sterk. Zoals uit een onderzoek naar de verhuisreden 
blijkt, behoren de huishoudens die de stad verlaten overwegend 
tot de midden resp. hogere middenklasse. 70% van deze huis
houdens zeiden dat ze hun gestegen woonbehoeften in de stad 
niet konden bevredigen. 
De verhuizing van inkomenssterke bewoners leidde tot sociale 
segregatieverschijnselen in de binnenstad, omdat juist die bewo
ners achter bleven die vanwege hun beperkte koopkracht hun 
woonsituatie door verhuizing niet konden verbeteren. Dit betrof 
vooral gepensioneerden, buitenlanders, ongeschoolden, nag niet 
voltooide gezinnen en kinderrijke gezinnen met een laag inko
men. De woningen in de binnenstad die door dit migratieproces 
vrijkwamen werden gedeeltelijk, voor zover er geen controle bij 
de toewijzing was, gehuurd door buitenlanders en anderen die op 
de lage huren daar waren aangewezen. 
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De stroom van buitenlanders had verder een stijgende tendens 
en leidde ertoe dat pas in 1979 vertrek en vestiging met elkaar 
in evenwicht waren. Door de migratie van inkomenssterke, 
hager gekwalificeerde bewoners, steeg het percentage arbei
ders, vooral in de tradi tionele arbeidersbuurten. 
Tegelijkertijd is het gemiddelde inkomen per huishouden zeer 
laag. In "Altona-Aitstadt" en in "St. Pauli" hadden bijvoorbeeld 
in 1976, 56% van de huishoudens een maandelijks inkomen onder 
de 1.500,-DM. Omdat juist deze gebieden met een groat percen
tage arbeiders en !age inkomensgroepen aangewezen zijn als 
stadsvernieuwingsgebieden, wordt de dubbele bedreiging van dit 
bevolkingsdeel door stadsvernieuwing (= hoge huren) en door 
werkeloosheid duidelijk. 

5.2. De struktuur van de wonlngvoorraad en de 
wonlngbehoeHe 

In 1978 waren er in Hamburg ongeveer 750.000 woningen in 
ongeveer 180.000 gebouwen. 18,5% van de woningen was ge 
bouwd voor 1918; 9,5% was tussen 1919 en 1948 gebouwd; 72% 
dus bijna 3/4 van de totale woningvoorraad is na 1949 gebouwd 
en behoort daardoor tot de kategorie nieuwbouwwoningen. 

In overeenstemming met het grate percentage nieuwbouw
woningen beschikten 2/3 val"' aile woningen over een bad, w.c. 
en centrale verwarming. Slechts 10% van de woningen hadden 
geen bad en 30% geen centrale verwarming. Oak in deze 
getallen weerspiegelt zich de vergaande vernieuwing van de 
woningvoorraad, die in samenhang met de bovengenoemde her
struktureringsprocessen heeft plaatsgevonden. 
Zoals uit tabel 5.1 blijkt, behoort 85,5% van aile woningen tot 
de kategorie huurwoningen. Slechts 14,5% is van eigenaar
bewoners. In tegenstelling hiermee staat het gemiddelde per
centage in de Bondsrepubliek van woningen in handen van 
eigenaar-bewoners van ongeveer 37%. Het geringe percentage 
in Hamburg verwijst vooral naar de ma te waarin hogere in
komensgroepen, die over het algemeen eigen huizen hebben, 
verhuisd zijn naar gemeenten in het "Umland". 

Tabel 5.1 

Bewoonde wonlngen nur bouwjaar en eigendomftverhouding 1978. 

Bouwjaar Aantal woningen Huurwoningen Eigen woningen 
in 1.000-t allen in 1.000-t allen in proc. in 1.000- ta llen 

tot 1918 133 , 1 114 ,1 85 ,7% 19,0 
1919- 1948 69,5 59 , 2 85,2% 10,3 
1949- 1964 329 , 9 291 ,9 88,8% 38 , 0 
1965-1971 119 ,2 93 , 8 78, 7% 25,4 
vanaf 1972 70,1 58 ,4 83,3% 11,7 

totaal 721,8 617 , 4 85, 5% 104,4 

Bron: Statisches Bundesamt Wiesbaden (Hrsg.) 
1% Wohnungutlchprobe 1978; Heft 2, Auagewahlte Stukturdaten. 
EIQen bewerklngen. 

in proc. 

14,3% 
14 , 8% 
11,2% 
21, 3% 
16,7% 

14, 5% 
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44,4% van de huurwoningen en 13,6% van de koopwoningen zijn 
met publieke middelen in het kader van de sociale woningbouw 
gesubsi dieerd. 

Tot ver in de zestiger jaren zag het volkshuisvestingsbeleid in 
Hamburg zich voor de dringende opdracht gesteld om het door 
oorlogshandelingen ontstane woningtekort (50% van alle wonin
gen was kapot) in te lopen en de voor de wederopbouw van de 
havens en de ontwikkeling van de handel nodige arbeidskrachten 
in de eerste plaats kwantitatief gezien van woonruimte te 
voorzien. Het jaarlijkse nieuwbouwvolume lag in die periode 
tussen de 17.000 en 27.000 wooneenheden waarvan een groat 
dee! met publieke middelen werd gesubsidieerd (zie afbeelding 
5.3). Aileen al in de periode van 1950 tot 1956 werden 115.000 
woningen (= 79% van de totale produktie in deze periode) met 
publieke middelen gebouwd (zie afbeelding 5.3). Dit woning
bestand ligt overwegend in de direkte omgeving van de haven 
respektievelijk tegenwoordige city in de stadsdelen Barmbek, 
Dulsberg, Hamm, Wilhelmsburg en Altona. 

Afaeclding 5 . 3. 

l'ion i ng::,Ou\/c a n tinge nte n in Ham!Jux:g :in de verschille nde !:Jouwjarcn vanaf 1950. 

30~-

D totaa l .-

me t publie~e mi ddc l en 

gefinancierdc hu ur- en koopwon i ngcn 

Bron1Statistischcs Landesamt Harnbur g,&amengesteld door de 

•saubehorde" Hambury WS 3/51 en eigen bewerkingen. 

------ ------- --------- ------- -------- ---- ------------ ---
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Na de wederopbouw respektievelijk nieuwbouw van de verwoes
te stadsdelen werd de nieuwbouw van woningen in toenemende 
mate verlegd naar de rand van de stad. Het percentage met 
publieke middelen gesubsidieerde nieuwbouw in de jaarlijkse 
contingenten, dat tot het midden van de zestiger jaren steeds 
boven de 60% lag, liep in het begin van de zeventiger jaren 
terug tot gemiddeld 50% en bereikte in 1978 met 39% van de in 
totaal ongeveer 5.400 nieuw gebouwde woningen het tot dan toe 
laagste punt in de na-oorlogse periode. 
In de huurwoningsektor is het grootste deel van de oudbouw 
woningen en bijna de totale particulier gefinancierde nieuw
bouw in het bezit van particuliere verhuurders. Daar tegenover 
staat dat bijna de totale woningvoorraad in de sociale sektor en 
een (kleiner) dee! van de oudbouwwoningen in handen is van 
ongeveer 50 woningbouwkorporaties. In totaal werd bijna een 
derde van de Hamburgse woningvoorraad door deze maatschap
pijen beheerd. 

De hu~rprijzen waren in 1978 in Hamburg gemiddeld 5,20 OM 
per m . Weliswaar zijn deze gemiddelden ontoereikend om de 
prijsverschillen aan te geven die er als gevolg van verschillen in 
locatie en toestand van de waning bestaan. Zel fs in de woning
voorraad in de societe sektor bestaan er reeds grate prijsver
schillen. Zo verschilden bijvoorbeeld de huurprijzen van het 
grootste ~mburgse woningbeprijf de "SAGA", in 1978 van 3,-
0M perm tot 7,- OM per m woonoppervlak. Vooral de huren 
in de gesubsidieerde nieuwbouw van de laatste jaren kennen 
doordat het subsidiesysteem is veranderd in bijdragen in de 
kosten in plaats van kapitaal-bijdragen een sterk progressieve 
ten dens. 
Tach is in Hamburg de woningvoorraad in de sociale sektor en 
vooral de woningen met lage huren die nag met het oude 
subsidiesysteem werden gefinancierd, evenals oak delen van het 
oude woningbestand, van grate betekenis voor de huisvesting 
van de lage inkomensgroepen; vaak zijn deze woningen voor 
bedoelde groepen de enige mogelijkheid om Uberhaupt aan 
woonruimte te komen. Daar komt bij dat de huisvesting van 
deze groepen de laatste jaren door de verhevigde omzetting van 
huurwoningen in koopwoningen zeer bedreigd wordt. In de 
oudbouwsektor wordt deze ontwikkeling vooral gestimuleerd 
door belastingmaatregelen ("7b Abschreibung"), die sinds 1977 
oak gelden bij de aankoop van oudbouwwoningen. En oak in de 
sociale sektor werden door de liberalisering van de sociale 
woningvoorraad in toenemende mate huurwoningen in koopwo
ningen omgezet. 

Tezamen met het moderniseringsbeleid (waarop hieronder nag 
verder wordt ingegaan) leidt bovengenoemde omzetting tot een 
groeiende woningnood vooral in het goedkope gedeelte van het 
woningbestand (met betrekking tot de in vergelijking met 
andere woningen, goedkope woningen voor de lage inkomens
groepen). Een vergelijking van het huishoudensaantal van onge
veer 820.000 met het aantal beschikbare woningen maakt reeds 
duidelijk dat er ongeveer 70.000 wooneenheden te weinig zijn. 
Dit aantal is nag grater als men het aantal tweede woningen en 
een voor de mobiliteit noodzakelijke leegstandsquote daarbij 
betrekt. 
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal woningzoeken
den voortdurend toeneemt en dat er steeds grotere wachtlijsten 
ontstaan. In 1979 waren er reeds 50.000 woningzoekenden 
geregistreerd waarvan ongeveer 10.000 urgentie gevallen. Het 
aantal woningzoekenden dat op basis van hun inkomen recht op 
een waning in de sociale sektor heeft is volgens gegevens van 
het hamburgse huisvestingsburo in de drie jaren tot 1978 van 
circa 20.000 tot rand 40.000 gestegen. Slechts voor de helft van 
deze woningzoekenden kon een waning gevonden worden. Het is 
in deze kwestie de vraag, in welke mate de stadsvernieuwing 
aan deze ontwikkeling meewerkt. 

5.3. Het vemteuwlnpbeleld tn Hamburg, doelstellingen 
en maatregelen 

Zoals reeds is beschreven, was Hamburg lange tijd onderworpen 
aan aanzienlijke, met name economisch gerichte herstrukture
ringsprocessen. Daarmee in overeenstemming koncentreerden 
de gemeentelijke aktiviteiten in verband met de volkshuisves
ting zich vooral op grate nieuwbouwprojekten in gebieden aan 
de rand van de stad. 

Met het "Hamburger Programm zur Wohnungsmodernisierung" 
uit 1973 werd een keerpunt ingeleid. Stadsvernieuwing werd nu 
het heersende thema van de stedelijke ontwikkeling. Het op de 
voorgrond tredende doel daarvan was, de inmiddels als nadelig 
ondervonden bevolkings-ontwikkeling tot stoppen te brengen en 
in het bijzonder de inkomens-sterke huishoudens in de stad t e 
houden of tot terugkeer naar de binnenstad te verlokken. 

Naast verkeersproblemen die door het groeiend aantal pende
laars werden veroorzaakt, en de sociale problemen die door de 
voortschrijdende segregatie ontstonden, hebben vooral fiscale 
redenen aan deze verandering bijgedragen: omdat Hamburg 
(zoals in de Bondsrepubliek normaal is) een aanzienlijk deel van 
haar begroting uit eigen belastinginkomsten financiert en dear
door tegelijk met de inkomenssterke bevolkingsgroepen ook 
belangrijke belastingbetalers verloor, had de migratiebeweging 
reeds aanzienlijke problemen voor de gemeente-financien met 
zich meegebracht. Met behulp van de stadsvernieuwing moest 
dit proces een halt worden toegeroepen. 
Om dit doel te bereiken heeft Hamburg zich vanaf het begin op 
een kleinschalige en gedifferentieerde aanpak ingesteld. Meer 
dan in andere Westduitse steden werd vanaf 1973 het behoud en 
vernieuwing, oftewel de "revitalisering" van oudbouw wijken op 
de voorgrond gesteld. Door een opwaardering van deze wijken 
hoopte men de verhuisgeneigde gezinnen een aantrekkelijk 
alternatief voor de nieuwbouw wijken in de gemeenten in het 
"Umland" te bieden. Ingrijpende maatregelen en alles omvatten
de gebiedssaneringen zoals bijvoorbeeld in West-Berlijn plaats
vinden, zijn er in Hamburg niet. Het "Stadtebauforderungsge 
setz" wordt in Hamburg aileen in kleine en nauwkeurig begrens
de gebieden aangewend. Tot nu toe zijn 15 gebieden met in 
totaal 2.000 wooneenheden (en 600 bedrijven) formeel aangewe
zen; verder zijn 6 gebieden met rand 1.000 wooneenheden in de 
voorbereidingsfase. Zoals de plannen er nu uitzien moet onge-
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veer 35% van de woningen gesloopt worden en (tenminste 
gedeeltelijk) door nieuwbouw worden vervangen; het grootste 
dee! kan oak hier gemoderniseerd worden. 
Een grater gewicht heeft de stadsvernieuwing in Hamburg tot 
nu toe buiten de formeel aangewezen saneringsgebieden gekre
gen. Een zwaartepunt vormt daarbij de moderniseringsaktivitei
ten volgens het "ModEng". Van 1974 tot 1979 werd op basis van 
deze wet de modernisering van 31.000 woningen met publieke 
middelen gesubsidieerd. Daar komt nag een onbekend aantal 
woningen bij waarvan de modernisering indirekt door belasting
subsidies werd gefinancierd (sen mogelijkheid waarvan vooral 
partikuliere huishoudens gebruik maken). 
Een Hamburgse specialiteit is het feit, dat de modernisering 
van woningen reeds zeer vroeg door maatregelen ter verbete
ring van de woonomgeving en voor het terugdringen van het 
verkeer werden vergezeld: voor de overwegend op het partiku
lier initiatief gerichte modernisering zijn juist deze op de 
omgeving gerichte maatregelen een belangrijke stimulans. In 
totaat heeft Hamburg van 1976 tot 1980 7,6 miljoen OM voor 
deze maatregelen uitgetrokken, waarvan het grootste deel uit 
eigen middelen wordt gefinancierd. 

Publiciteit heeft de Hamburgse stadsvernieuwing vooral ge
kregen met een speciaal vernieuwingsprogramma, dat reeds in 
1974 opgesteld werd en dat zonder bijzondere wettelijke rege
lingen kan funktioneren. (de "Stadterneuerung in kteinen Schrit
ten Siks"). - Het "Siks"-programma omvatte toen 7 gebieden 
met in totaal 3.100 woningen waarvan ongeveer 1/3 afgebroken 
en · door nieuwbouw vervangen moest worden en de resterende 
2/3 in het kader van de subsidiering volgens de "ModEng" verbe
terd moest worden. 

Voor de 7 gebieden waar de "Siks'' wordt uitgevoerd (situatie 
mei 1979) en die soms slechts 2-5 bouwblokken omvatten, zijn 
de volgende keuze kriteria opgesteld: 

l. Het moet om gebieden met overwegend een woonfunktie 
gaan, waarvan het herstel door de maatregelen moet resul
teren in een versterking en opwaardering van de woon
funktie. 

2. Een noemenswaardig deel van de eigen woningen moet zich 
in handen van de stad of van een "gemeinnlitzigen Woh
nungsunternehmen" bevinden. 

Bij het "Siks"-model wordt een bundel van maatregelen ingezet, 
zoals 
- afbraak 
- nieuwbouw - instandhouding 
- instandhouding 
- ontsluiting van binnenplaatsjes - stratenplan wijziging 
- verkeersmaatregelen 
- verplaatsing van bedrijven 
- stratenplan wijziging 



Tabel 5.2 

Het gebruik van het StBeuFG In Hamburg; stand van de processen. 

GebiE:dcn (indeling volgens par. 4 en 5 voorbereldend officiele aanwijzing vaststelling 
2 

Plannings- 2 Bouwp~c•• 
van het StBauFG) onde~zoek tot "Sanierungsgebiet" "Bebauungsplan" ) maatregeien ) proces 

(par. 4 StBauFG) (par. 5 StBauFG) 

l. Bezirk Mitte 

1.1 Hamburg-Altstadt 51 (Deichstrasse) 9/75 5/77 Altstadt 18 2/74 77-80 77-81 
1.2 Neu3tadt 51 (Hut~en) 5/73 9/75 Neustadt 30 5/78 75-81 78-83 
1.3 Neustadt 52 (Wexstrasse) 12/73 5/78 Neustadt 26 81 78-84 79-86 
1.4 St. Pau!i - Sud 51 (Hein-Kolllsch-Platz) 6/73 ll/77 4/78 St. Pauli 25 81 78-84 79-86 
1.5 St. Paul i-Nord (Schilleroper/Thadenstrasse) 5/75 79 o. Nr. 81 80-87 80-89 
1.6 St. Pauli-Nord (Schulterblatt) 79 81 o. Nr. 83 81- 87 82-90/ 91 
L 7 St. Georg (Lange Rei he) 6/?? 1) 79 o. Nr. 81 79-86 80-88 
1.8 Billstedt Sl 7/72 8ill£tedt 23 3/72 70-80 80-81/82 

1.9 Billstedt 52 1) 7/ 72 Billstedt 42/ 11/71 70-77 74- 80 
Hom 28 

V'l 
2. Bezir:C A!tona N 

2.1 Altona-Altstadt Sl (Hamburger Hochstrasse) 6/73 4/78 Altona-Altst. 33 81 78-84 79-86 
2.2 Altona- AI tstadt (Chemnl tzstrasse) 1/78 80 o. Nr. 81 80-85 80-87/88 
2.3 Al tor.a Al tstadt (Schilleroper/Thadenstrasse) 5/75 79 80 o . Nr. 82 81-88 81-90 
2.4 Ottensen 51 (Spritzenp!atz) 5/75 5/ 78 Ottensen 81 79-86 79- 88/ 89 

3. Bezirk Elmsbuttel 

3.1 E:;msbuttel (Weidena!!ee) 11/77 80 o. Nr. 82 81-88 82-90/ 91 

4 Bezirk Wandsbek 

4.1 Rahlstedt Sl 1) 7/ 72 Rahlstedt 35 2/70 68-85 70-85 
Rahlstedt 61 10/70 

5. Harburg 

5.1 Harburger Sl (Luneburger Strasse) 1) 7/72 Harburg 29 10/70 64-78 74-81 
Harburg 34 11/76 

5.2 Harburg 52 (Rleckhofstrasse) 
J) 7/ 72 Harburg 23 5/78 68-81 74- 85 

5.3 Harburg 53 (Schlossmuh!endamm) 
1) 7/72 Harburg 41 6/79 69-80 79- 82 

5.4 Harburg 54 (Sand) 1) 7/ 72 Harburg 30 9/67 65-75 70- BC: 
Harburg 31 3/ 70 

5.5 Harbu;-g 55 (Wilstorfer Strasse) 1) 7/72 0 465 10/70 65-75 79- 86/ 87 
5.6 Wi l~e!:l's!Jurg (Vogelhuttendeich) 79 81 o. Nr. 83 81-86 81-88 

1) Verloop volgens par. 93 StBauFG 
2) Begin en einde van zowel plannings- als buuwproceasen zljn In aterke mate afhankelljk van de medewerklng van de betrokkenen; in zoverre kumen zlch 

verschuivingen voordoen. 
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I Tabel 5. 3 

Stads•ernieuwing "in kleine Schritten" 

Ge!>ieden mel st adsvernieuwing Begin van de Afsluiting van de 
"in kleine Sct1rt tte11 voorbereidingsfase voorbereidingsfase 

l. Bezir'' ;~, ~te 

1.1 St. P;;uli-Nord l 4/77 11/78 
1.2 St . Paul i- Nord II 11/78 79 

2. Bezi;-'' Altona 

2.1 OtteC~:;ee (;<art - Theodor-Strasse) 3/74 10/75 
2.'l Altona- Altstadt (Billrothstrasse) 11/76 11/ 77 

}. Bezirl< Eirnsouttel 

3.1 Schanzenvierte l l 11/76 11/77 
3.2 Schanzenvier tel II 80 81 

4 . Bezirk Ha~burg 

4.1 Harburg I (Phoenix• ie rtel Bl. 85) 11/76 6/77 
4.2 rlarburg ll (Phoeni xviertel Bl. 84/86) 4/78 6/79 
4.3 Wilhelmsburg (Fahrstrasse 81. 35/36) 79 80 

Bron: Burgerachaft deT Freien und Hanaeatadt Hamburg, 9. Wahlperlode; Druckaache 9/97. 

De financiering van deze bundel van maatregelen omvat het 
Bonds-deelstaat programma voor de sociale woningbouw en het 
"ModEnG" evenals de eigen middelen van de deelstaat voor 
stadsontwikkeling. De uitvoering van het programma moet zo 
snel mogelijk na beiHndiging van de planningsfase beginnen, met 
het doel, dat de totale duur van het "Siks" programma op 
ongeveer 7 jaar komt te liggen, dus ongeveer de helft van de 
tijd van maatregelen volgens het "St.Bau.FG". 
Een dergelijke snelle afwikkeling van zaken is mogelijk doordat 
men heeft afgezien van de wettelijk vastgelegde inspraak van 
de betrokkenen en de wettelijk vastgelegde "Bauplanung". Wel
iswaar moeten er zogenaamde "voorbereidende onderzoekingen" 
plaatsvinden, "deze moeten echter bewust aileen gericht wor 
den op voor de verdere planning wezenlijke informatie. Zo 
wordt bijvoorbeeld aan de volledigheid van ondervragingen geen 
waarde gehecht. Ook vragen naar de mening van iemand worden 
alleen in geringe mate gesteld". 
De stad en oak de uitvoerende instantie doen hun best om in de 
"Siks" gebieden het omvangr ijke oude woningbezit op te kopen 
met het doel dit af te breken en nieuwe woningen te bouwen, 
maar oak met het doel om bij de aankoop van behoudens
waardige gebouwen de bereidheid tot investeren van partiku
liere eigenaren te stimuleren, zodat het aangekochte bezit snel 
gemoderniseerd wordt. 
"Bebauungsplane" moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Op 
basis van de uitvoering van de maatregelen zonder "Bebauungs
plan" worden inspraakmogelijkheden aan de betrokkenen gebo
den. Voor schadeloosstelling en subsidieuitkeringen staan gelden 
ter beschikking. Dit is echter geen recht. In de tussentijd is het 
"Siks" programma een voorbeeld voor de sanering met een 
"mittlere Intensitat" geworden, wat ook door de Bondsregering 
gepropageerd wordt als een alternatief voor ingrijpende sane
ring met het "StBauFG" en de eenvoudige modernisering van 
woningen met het "ModEng". 

Ui l vocrings-
f Ctr.t~ 

6/73 - BJ/84 
79 - 85 

4/76 - 80/31 
l/78 - 83/84 

11/78 - 83/84 
81 - 87 

11/78 - E2/83 
79 - 84/85 
80 - 86/87 
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Voor de co6rdinatie van de verschillende programma's en plan
nan en voor de ingewikkelde beinvloeding van de ruimtelijke en 
sociale ontwikkeling is in 1976 in de stadswijken van de 
binnenstad de "Stadtteilentwicklungsplanung" (STEP) ingevoerd. 
Volgens de "STEP" moet de planning van de vernieuwingsproces
sen in drie stappen verlopen: 

een voorbereidende fase in de vorm van richtlijnen voor de 
binnenstad, waarin de specifieke problemen van de wijken 
worden benoemd en de doelstelli11gen worden uitgesproken; 

een planningsfase, waarin een overzicht van de voorraad 
wordt gemaakt en de nagestreefde verbeteringen van de 
wijk worden gekonkretiseerd. Deze fase omvat oak de 
"Programmplane", waarin de verkeersroutes, de groengebie
den, de vrije ruimtes ~n de sociale planning worden duidelijk 
gemaakt. 

co6rdinatie schema's die de chronologische en ruimtelijke 
volgorde van de konkrete staatsmaatregelen ter verwezen
lijking van de doelstellingen bevatten. 

De materiele uitrusting van de "STEP" als gemeentelijk pro
gramma beloopt sinds 1980 15 miljoen DM per jaar (tot 1979 
was dit 10 miljoen per jaar) en moet als gemeentelijk plan de 
verschillende Bond-deelstaat programma's zoals modernisering 
/instandhouding met "Mod Eng", nieuwbouw volgens "2. WoBauG", 
sanering met het "StB~uFG", gefaseerd in werking Iaten treden. 
Gemeentelijke financieringsmiddelen voor de "STEP" kunnen in 
het eigen deelstaat programma ingezet worden in de vorm van: 

het terugdringen van het verkeer en woonomgevingverbete
ring waarvoor een bedrag van 7,6 miljoen DM in de jaren 
1976-1980 was uitgetrokken en welke gelden volgens bepaal
de zwaartepunten in prioriteitsgebieden ingezet weren om 
het rijdende verkeer in te perken door het aanleggen van 
woonstraten, door het opnieuw ordenen van parkeerplaatsen 
en door het wijzigen van het straten en pleinen patroon; 

de overname van onrendabele kosten van vernieuwingsmaat
regelen op partikuliere grand; 

de verplaatsing van bedrijven en de inrichting van bedrijfs
terreinen. 

5.4. Konkluale 

Kijken we naar de resultaten van de Hamburgse stadsvernieuw
ing dan blijken de sociaal-politieke effekten van de gedifferen
tieerde en kleinschalige aanpak bijna niet te onderscheiden van 
de ingrijpende saneringen in andere Westduitse steden. Oak de 
gedifferentieerde aanpak heeft huurprijsstijgingen en sociale 
verdringingsprocessen tot gevolg, die aanzienlijke socia le pro
blemen scheppen. De modernisering van woninge n komt (zoa ls 
reeds uit de doelstellingen blijkt) vooral huishoudens met moda
le en hogere inkomens ten goede. Door zich te concentreren op 
modernisering zijn bovendien de nieuwbouw aktiviteiten (ten-
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minste in de huur sektor) bijna volledig tot stilstand gekomen; 
een uitbreiding van het waning aanbod vindt bijna niet meer 
plaats. De subsidiering van het eigen-woningbezit en de omzet
ting van sociale woningen in koopwoningen perken het aanbod 
van huurwoningen nag verder in. 
Er is dan oak in Hamburg een groeiende woningnood vast te 
stellen, die uiteraard vooral bewoners met !age inkomens treft. 
De sociale selektiviteit van stadsvernieuwingsmaatregelen, die 
reeds in het nationale deel van de Bondsrepubliek West-Duits
land als een bijzonder probleem naar voren kwam, gaat oak in 
het geval van de Hamburgse stadsvernieuwing op. 
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SLOT 

Een samenvatting van de stadsvernieuwingspolitiek in de BRD 
!evert, zelfs wanneer alle verschiUende instrumenten gedif
ferentieerd bekeken worden, vrijwel zonder uitzondering de 
volgende hoofdtendens op: dat namelijk staatsinterventie en in 
het bijzonder staatssubsidies voornamelijk - en oak in toe
nemende mate - op de aanmoediging en prikkeling van partiku
lier initiatief zijn gericht. Staatsingrijpen wordt pas dan als 
mogelijkheid gezien, wanneer daarbij partikuliere investerings
belangen betrokken worden. Deze vaak als liberalisatie be
stempelde tendens komt zowel in de verbetering van de (finan
ciEHe) mogelijkheden voor eigenaar-bewoners alsook in de huur
prijsregelingen en de voorwaarden waaronder subsidie voor 
modernisering en verbetering verstrekt wordt, naar voren. Deze 
laatste regeJingen zijn tenslotte in hoofdzaak gericht op het 
zekerstellen van de rentabili tei tseisen van partikuliere in
vesteerders. Oak in de op basis van de "StBauFG" vastgestelde 
stadsvernieuwingsgebieden dienen de omvangrijke voorbe
reidings- en ordeningsmaatregelen in de meeste gevallen om het 
partikuJiere bouwinitiatief aan te moedigen en de rentabiliteit 
ervan zeker te stellen. 

Een noodzakelijke konsekwentie van een dergelijke politiek is 
de sociale selektiviteit van de maatregelen en mogelijkheden, 
waarop reeds in het voorgaande is gewezen. 
Afgezien van een aantal individuele projekten worden ver
beterings- en moderniseringsingrepen in eerste instantie op die 
bevolkingsgroepen gericht, waarvan de draagkracht een ren
dabel gebruik van de waning garandeert. 
Overheidssubsidies komen vooral de midden- en hogere in
komensgroepen ten goede, terwijl de inkomenszwakkere groepe
ringen, die juist grotendeels de oude vervallen wijken bewonen, 
veelal als een lastige hindernis aan de kant worden geschoven, 
omdat ze geen adekwate ondersteuning kunnen verkrijgen. 

De Bondsregering ontkent deze situatie niet, maar verant
woordt die eerder met een strategie van huisvestingspolitiek, 
waarin tenslotte oak de huurders met lagere inkomens dit 
verdeelschema kunnen gebruiken. De basis van deze verant
woording ligt in de "filtering down" - theorie. Door woningen te 
bouwen voor midden- en hogere inkomenskategorieen komen 
goedkopere woningen vrij vanwege het feit dat de meer draag
krachtige groepen naar duurdere woningen met een betere 
uitri.Jsting en in een betere omgeving trekken, waardoor de 
goedkopere woningen leeg komen en door de lagere inkomens
groepen kunnen worden ingenomen. 

Zander deze theorie hier inhoudelijk te bediskussieren moet wei 
opgemerkt worden, dat, hoewel daarmee verantwoord, bij mo
dernisering, die tach grotendeels slechts op midden- en hogere 
inkomensgroepen is gericht (zoals in het voorgaande is aangege
ven) deze "filtering down" theorie niet opgaat. Tenslotte wordt 
door modernisering en sloop met vervangende nieuwbouw geen 
nieuwe woonruimte geschapen, maar wordt aileen een gedeelte 
van het al bestaande bestand duurder, zodat uiteindelijk het 
aandeel goedkope woningen afneemt, en het algemene niveau 



- 57-

van de woonlasten stijgt. Wanneer dus - zoals in het begin 
gesteld - het begrip woningnood de Duitse media weer heeft 
bereikt, dan is het niet aileen omdat het naoorlogse tekort nog 
niet is opgeheven, maar ook - tenminste in de grate steden -
vanwege een volkshuisvestings- en stadsvernieuwingspolitiek, 
die voor de garantie en verbetering van de huisvesting van de 
lagere inkomensgroepen tot nu toe geen adekwate oplossing 
ontwikkeld heeft. 




