
 

Experimenten in de stadsvernieuwing : bundel naar aanleiding
van studiedagen experimenten in de stadsvernieuwing op 21
en 22 februari 1985
Citation for published version (APA):
Smeets, J. J. A. M., & Nobel, le, C. (editors) (1985). Experimenten in de stadsvernieuwing : bundel naar
aanleiding van studiedagen experimenten in de stadsvernieuwing op 21 en 22 februari 1985. Technische
Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/904a1eef-4c9b-49ea-b4df-3e25cb3a710d


S E S . 
8 5 

E X P 

~liJs 
~~ 

~ ~q",t: 
rEKSTEN N.A.V. DE STUDIEDAGEN EXPERIMENTEN 
il'-1 DE STADSVERNIEUWING 21 EN 22 FEBRUARI 1985 

VAKGROEP STADSVERNIEUWING AFD.BOUWKUNDE TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEt..J 



EXPERIMENTEN IN DE STADSVERNIEUWING. 

Bundel naar aanleiding van studiedagen op 21 en 22 februari 1985. 

redaktie: 

drs. J. 8reets 

c. 1e Nobel, arch. liEr). 

TH Eindhoven, Afdeling Bouwkunde, Vakgroep Stadsvernieuwing, dec. 1985. 



CJP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Experimenten 

Experimenten in de stadsvernieuwing:bundel n.a.v.de 
studiedagen op 21 en 22 februari 1985 I red.: J. Smeets, 
C. Le Nobel.- Eindhoven: Technische Hogeschool 
Eindhoven 
Uitg. van de Afdeling Bouwkunde, Vakgroep 
Stadsvernieuwing. 
ISBN 90-6814-017-5 
SISO 719.22 UDCI351.778.52+711.4-1631(492) 
Trefw.: stadsvernieuwing; Nederland ; beleid I 
bewonersparticipatie ; stadsvernieuwing. 



Inhoudsopgave 

Voorwoord 1 

INLEIDINGEN 

H. Fassbinder, voorzitter BSV: 

Experimenten en beleid in de jaren '80. 3 

c. Richter, direkteur onderzoek DGV: 

De signaalfunktie van experimenten. 13 

F. v. Nirnwegen, secretaris SEV: 

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en haar beleid. 23 

J. 8lneets, medewerker BSV: 

Typen experimenten in de stadsvernieuwing. 37 

PROJEKTEN. 

M. Hellgardt en w. Klinkenbijl, architecten Klarendal: 

Participatie op basis van een gegeven karkas, Klarendal I Arnhem 49 

C le Nobel en J. 8lneets, medewerkers BSV: 

Bewonersparticipatie bij nieuwbouw; een praktijk geval in KlarendaL 67 

D. Bergvelt, bewonersondersteuning : 

Gedecentraliseerd Beheer de Halve Wereld Waterlooplein, Amsterdam. 87 

A. Smit Duyzentkunst, projektleider: 

Bewonersbeheer woon/werkwoningen Landstraat, Vlaardingen. 99 

L. Diederen en Y. v. d. Elsen, medewerksters NCDB: 

Vrouwen in bouwteams 105 



Trevor Janes, medewerker IOBH: 

Verbouwpanden. 

J. Schneiders, coördinator bouw'buro: 

Buurtbeheer Oliemolenes, Bothoven/Ehschede. 

BIJlAGEN 

Deelnemerslijst. 

OVereenkanst tussen de gemeente Amsterdam en de Halve wereld, 

vereniging van bewoners en gebruikers van het kanplex NWE/ 
Herengracht, waterlooplein. 

lll 

125 

133 

137 



Voorwoord 

Voor u ligt een bnndel n o a o v o de studiedagen over "Experimenten in de 

stadsvernieuwing", georganiseerd door de Vakgroep Stadsvernieuwing van de 

afdeling bouwkunde THE in februari van dit jaar o De btmdel bevat alle in

leidingen die gehouden zijn tijdens de studiedagen en de tekst van 6 van 

de 8 projektpresentatieso Tevens is een bijdrage toegevoegd, waarin de 

belangrijkste konklusies en aanbevelingen van een door de Vakgroep Stads

vernieuwing uitgevoerde projektevaluatie van het experiment "Participatie 

op basis van een gegeven karkas" zijn opgenaoon ( zie pag. 67 e. v o ) • 

De organisatie van de studiedagen en de publikatie van deze btmdel is me

de mogelijk gemaakt door een financiële en inhoudelijke ondersteuning van 

de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Daarvoor onze dank. 

Wij hopen dat deze btmdel er toe bij zal dragen dat het SEV werk onder 

een breder publiek de aandacht krijgt die het verdient o 

EXPERIMENl'.EN IN DE S~ 

De samenstellers, 

Eindhoven, december 1985 
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Experimenten en beleid in de jaren '80. 

Inleiding door prof. dr. H. Passbinder 

De belangstelling voor experimenten is alles behalve vanzelfsprekend. Er 

zullen heel wat mensen zijn die experimenten zien als een min of meer 

overlxxlig snufje van het departem:mt, ooit eens uitgevonden door de heer 

Schut in de vette jaren 1 70 en een paar jaar geleden opnieuw opgestart op 

aanbeveling van de Cie. van Velzen: deze dacht rret enig gevoel voor anan

cipatie en kleinschaligheid de experimenten opnieuw leven te moeten in

blazen. Een beetje franje en feitelijk uit de tijd. 

Alsof wij geen andere probleiren zouà.en hebben in de 'WOningbouw en stads

vernieuwing! En bovendien, m::x:::ht een gemeente tegen'WOOrdig behoefte heb

ben aan kubussen op zijn kant, dan rnoet ze het zelf maar beslissen en kan 

dat ook in het kader van de decentralisatie. 

Waaran dus een rijlesbeleid voor experimenten? Een rijlesbeleid waaraan en

kele miljoenen per jaar 'WOrdt gespendeerd terwijl het er aan de andere 

kant bij de uitkeringstrekkers af moet of door de mogelijke sluiting van 

consulaten weer binnen gehaald zou moeten 'WOrden. 

Op zich is zo'n scepsis niet alleen begrijpelijk maar ook nuttig want ze 

dwingt tot een nuchtere overdenking. Ik hoop echter dat ik in het volgen

de duidelijk kan maken dat rret deze negatieve kijk geen recht 'WOrdt ge

daan aan de betekenis van experimenten voor het uitstippelen van een goed 

volkshuisvestings- en stadsvernieuwingsbeleid. Zelfs sterker nog: ik hoop 

duidelijk te kunnen maken waaran het volkshuisvestings- en stadsvernieu

wingsbeleid van de jaren '80 experimenten niet kan missen. 

cm mogelijke misverstanden dan ook rreteen uit de weg te ruimen: de expe

rimenten van de jaren 1 80 dragen een duidelijk ander karakter dan die van 

de jaren '70. Het zijn geen "architektuurexperimenten". Ze zijn niet be

doeld ter bevordering van een betere en gedifferentieerdere vomqeving. 

Er zijn in eerste instantie ook geen architekten aangesproken. 

Het zijn experimenten die doelen op het geheel van de organisatie van ons 

systeem van de volkshuisvesting. Hun onderwerpen betreffen bijvoorbeeld 

de ruimte-indeling van een 'WOning rret het oog op latere veranderingen in 

de samenstelling van het huishouà.en of rret betrekking tot 'WOOnbehoeften 
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die afwijken van datgene wat de voorschriften en wenken eronder verstaan. 

Ze betreffen evenzeer de wijze van onderhoud en beheer van een woning, de 

betrokkenheid van I:::E!'woners bij verbetering, de m::>geli jkheid van huurders 

tot zelfwerkzaamheid, de financiele, juridische en beheerstechnische kant 

ervan, enzovoort. Deze dagen zullen heel wat voorbeelden geven. 

Het gaat bij het huidige experim:mtenbeleid dus an de verbetering van 

veel neer dan alleen de ontwerpkant: naneli jk an de vernieuwing van het 

systeem van de volkshuisvesting. 

Dit is nogal een bewering. Er er rijzen J.ret zo'n uitspraak natuurlijk me

teen een raar onoverkanelijke vragen. Is onze volkshuisvesting niet eer

der een breiwerk van aan elkaar gevoegde regelingen dan een systeem? Wor

den niet constant tal van stappen in de richting van vernieuwing genanen? 

Zou dit niet ge~«X>n op dezelfde manier dcx:>r kurmen blijven gaan als in 

het verleden, nanelijk met signalen uit de praktijk, beleidsvoorbereidend 

onderzoek en daarop gebaseerde maatregelen, helemaal zonder behulp van 

een experimentenbeleid. 

Vcx:>rdat ik op deze vragen inga wil ik an onduidelijkheid te voorkanen nog 

de tweede stelling p:>neren, die luidt: 

experimenten vonoon een belangrijk methodisch instrument voor het voeren 

van een slagvaardig en flexibel volkshuisvestingsbeleid, dat rechtstreeks 

aansluit bij de bewegingen in de praktijk. 

Met nane ook voor de stadsvernieuwing geldt: 

Het experiment is een bij uitstek geschikt middel an tot een afstemning 

te kernen van de ingewikkelde driehoek van aan de ene kant de toenarende 

differentiatie in de behoeften en wensen van de gebruikers, hun m::>geli jk

heden en hun waarden en nonoon, aan de andere kant de m::>geli jkheden die 

de voorraad aan gebouwen zelf biedt met zijn ui teenlopende structuren wat 

behoefte aan onderhoud, verbetering en vervanging betreft, de m::>geli jkhe

den van gebruik en hergebruik, de verschillen in locatie, eigendansver

houdingen en beheersvonoon, en aan de derde kant het sturende en regule

rende overheidsbeleid. 

Een driehoek van verhoudingen waarin zich bovendien nog elk onderdeel in 

een constante beweging bevindt. On hierop op een doelgerichte, creatieve 
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en actuele manier in te kunnen spelen noeten naar Ill1 Jil mening experimen

ten in de toekanst een pennanent en integraal onderdeel uitmaken van het 

volkshuisvestings- en stadsvernieuwingsbeleid. 

Nu ik zo hoog van de toren heb geblazen ten aanzien van het nut van expe

rimenten, IOClet ik toch wel met enige onderbouwing kanen. Ik zal daaran in 

het volgende even een paar trefwoorden willen noenen met betrekking tot 

de achtergronden die me ertoe gebracht hebben deze stellingen te poneren. 

Daarbij gaat het op zich niet an ccmpleet nieuwe dingen maar meer an het 

trekken van een aantal grote lijnen door ontwikkelingen die in de laatste 

jaren veelvoudig aan de orde zijn gesteld en an het leggen van verbanden 

naar het volkshuisvestingsbeleid. 

Zoals van verschillende kanten geronstateerd is bevindt zich onze samen

leving in een nog nooit gekende dynamiek op haast alle terreinen. De 

voornaamste oorzaak ligt in de versnelde technologische ontwikkeling door 

onze intrede in het canputerti jdperk en de gevolgen hiervan zijn ook op 

het m::m:mt nog voor alle m:::>geli jke speculaties vatbaar. Een van de daar

mee gepaard gaande ontwikkelingen, die door de sociologen nadrukkeil jk 

onder onze aandacht wordt gebracht, is het uit elkaar vallen van onze 

maatschappij in een veelvoud van subgroepen met telkens eigen denkwerel

den, waarden en normen. Wat er ineens verdwenen lijkt te zijn is Jan r-b

daal, niet als een statistische eenheid; als zodanig kan hij natuurlijk 

onverstoord ad infinitum in leven worden gehouden, maar als realiteit: 

als het type die een groot aantal burgers dekt: Jan Modaal met twee kin

deren, met een echtgenote thuis ter verzorging van huis en gezin, hij 

zelf werkzaam buitenshuis en met een geregeld inkcrnen uit arbeid. Op Jan 

Modaal zijn de wenken en voorschriften toegespitst, zijn de regelingen in 

de huursector bedacht: wie wat noet of mag van de betrokken partijen bij 

verhuur. 

Voor Jan Modaal werden de nieuwe wijken gebouwél.. Jan Modaal was het die 

de beleidsvoerders zekerheid bood bij hun beslissingen. Hij was hun doel

groep, hij was de kapstok aan wie het hele systeem van de volkshuisves

ting kon worden opgehangen, zijn behoeften gaven de maatstaf voor kwali

teit, zijn inkcrnen gaf de richtlijn van het m:::>gelijke, bij de minder be

middelden moest door de overheid desnoods bijgespekt worden met subsidie. 

Ja, oorlat wij over Jan r.bdaal beschikten en precies wisten wat zijn le-
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vensstijl was konden de bewindslieden hun zorg concentreren op het finan

cieringsvraagstuk. Het was inmers vooral de inkanenskant waar samdgen 

niet aan de regels van Jan ~1 voldeden. Vandaag echter ligt de situ

atie tamelijk anders. 

De reële Jan ~1 rroet haast Jret een lampje worden gezocht, terwijl 

huishoudens die niet Jreer voldoen aan de maatstaven van een keurig gezin, 

als paddestoelen uit de grond rijzen: werklozen, onvolledige gezinnen, 

gezinnen zonder kinderen, gezinnen met heel wat kinderen maar dan bui ten

lands, woongroepen, thuiswerkers, alleenstaanden, groepen van bejaarden, 

groepen van jongeren, groepen van vrouwen, groepen van gehandicapten, 

zelfhelpers, zelfbeheerders, zelfbouwers, zelfonderhouders, collectief 

beheerders, collectief bouwers, mensen die zichzelf willen verzorgen, 

mensen die anderen willen verzorgen: een rijt je te gek an te verzinnen. 

Maar nog erger: er zitten heel wat mensen bij die over een paar jaar weer 

heel anders willen leven en wonen. Met andere woorden: de woonbehoeften 

liggen niet alleen bij veel huishoudens "anders" maar ze veranderen zelfs 

nog sneller dan vroeger. 

Er bestaat in veel gevallen niet Jreer zoiets als een levenscyclus met 

voorspelbare behoeften. 

Hoe rroet je nu met zo•n ontwikkeling arqaan vanuit het beleid? Nergens 

Jreer is een houvast, niet alleen in econanisch en sociaal opzicht, maar 

veel ingrijpender nog wat betreft de oriëntaties, de waarden en normen 

van mensen over leven en wonen. 

Hoe richt je in henElsnaam voor zo • n clientèle een volkshuisvestings- en 

stadsvernieuwingsbeleid in? Wat willen de mensen nou precies? Het gaat 

tenslotte toch an investeringen die zo • n 50 jaar mee rroeten terwijl men 

nu al zelfs woningen van 10 jaar geleden niet meer aan de straatstenen 

kwijt lijkt te kunnen. 

Het voeren van een volkshuisvestingsbeleid in zo • n situatie zou je een 

rampzalige taak kunnen nOenEn en misschien doet de een of ander bewinds

man dit ook. 

Een boel van deze taken zijn weliswaar sinds kort naar lagere bestuurs

echelons geschoven, iets wat naar mij lijkt niet toevallig niet gebeurde 

in de voorspoedige jaren 1 60 en 1 70, toen de wereld nog in orde leek, 

overzichtelijk, voorspelbaar en toegankelijk voor een centralistische 

aanpak van het beleid. 
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Nu pas, nu alles zo ondoorzichtig is geworden, 'INOrdt de bal naar de ge

meenten gespeeld. Die hebben tenslotte een be!ter zicht op de anstandighe

den dan het veraf staande rijk. Ze zijn dichter bij de burger, ze zijn 

beter in staat gedifferentieerde ontwikkelingen te volgen en an er op een 

gedifferentieerde manier op in te spelen. 

Hay, there is the rap. 

Hoe IOOet nen eigenlijk te weten kanen wat nensen willen als het an heel 

iets anders gaat dan an het gebruikelijke? 

Tenslotte is de fantasie en creativiteit van een professional bij voor

baat al be!perkt en gedeformeerd. Een ieder die in het vak is opgeleid zit 

vol met preciese ideeën hoe dingen rrveten. Hij heeft het hele systeem van 

de volkshuisvesting met al zijn :impliciete ideeën over kwaliteit, Zl.Jil 

voorschriften, zijn regels en procedures quasi geïnhaleerd, ingeadenrl. 

Hij is in dit denkraam opgegroeid. Zou hij, zouden wij, in staat zijn in 

te spelen op nieuwe be!hoeften (en nieuwe n:ogelijkheden), die dwars tegen 

dit systeem indruisen? 

Ik heb mijn gegronde twijfels. In zo'n situatie lijkt mij alleen één me

thode zinnig: dienensen an wie het gaat, zelf inschakelen. Het gaat niet 

op zich alleen te reperken tot de vraag: wat zijn jullie be!hoeften. Maar 

wij rrveten tevens vragen wat zijn jullie antwoorden, wat zijn jullie 

ideeën, hebben jullie concrete voorstellen. 

En precies dat is het wat experimenten be!ogen. Experimenten kunnen daar

an, op een verstandige wijze gebruikt, een methode van onschatbare waarde 

vornen an in zo'n situatie aan het be!leid een actuele inhoud te geven en 

die be!trokkenheid bij de huisvesting te scheppen die alsnog het be!ste 

middel lijkt tegen problE'!rel'l als : vandalisme, hoge ITDbili tei t en leeg

stand. 

Tevens 'INOrden op die manier de aanwezige materiële en menselijke poten

ties op de be!ste wijze opgespoord en vruchtbaar gemaakt. Wie weet meer 

van de ressources en n:ogelijkheden van een concrete bouwsituatie, dan de 

erbij be!trokken mensen zelf, en wie heeft er meer be!lang bij deze n:oge

lijkheden zo uitputtend als kan te gebruiken. 

Dit alles kannen niet zanaar afschuiven naar de gareenten. Heel veel van 

de nodige en wenselijke veranderingen zullen met het raarrwerk van de 

volkshuisvesting in conflict zijn en buiten de ccmpetentie van gareenten 

7 



vallen. 

Een zo grondige herziening en vernieuwing van de volkshuisvesting als nu 

aan de orde van de dag is, gaat voo:rnanelijk ook het rijk aan, en als ex

perimenten hierin een rol spelen betekent dat: 

het experimentenbeleid nnet vanuit het rijk gestimuleerd worden. 

Als de vraag gesteld wordt waaran experimenten vandaag belangrijk zijn 

zou ik dus zeggen: de toenemende differentiëring in behoeften, levenscm

standigheden, nonnen en waarden, dus het uit elkaar vallen van de maat

schappij in een grote hoeveelheid van subsystemen en subgroepen maakt een 

unifo:r:m antwoord op het vraagstuk van een goede woning niet neer rrogelijk. 

De doelgroep is niet neer gewcx:m het startend gezin. Het bouwobject niet 

meer gewt:lOn de nieuwbouwwoning. \'lhningzoekend zijn huishoudens net de 

neest uiteenlopende formatie. 

Het regelsysteem in de volkshuisvesting is daarentegen afgestend op nonn

gezin, nonrgedrag en normk.wali tei t. Het sluit steeds minder aan bij de 

aard en dynamiek van de behoeften. 

Tevens brengt de grotere aandacht voor de voorraad net zich nee, dat ge

differentieerde en sans exceptionele maatregelen nneten worden genaren 

naar gelang de locatie, de struktuur van de bebouwing, de stand van onder

houd en de gebruiksm:>gelijkheden. Ook hier zijn unifonne oplossingen niet 

zinvol. 

Dit vormt echter een nneili jkheid voor het beleid. Het is haast oniOOge

lijk op een zo gedifferentieerde situatie en een zo grote veranderingsdy

namiek vooruitziend en regelend beleidsmatig in te spelen. Dat is een 

principieel probleem. 

Het is dan ook niet toevallig dat in de afgelopen jaren in de planninga

theorieën het increm:mtalisrre steeds neer de aandacht kreeg; een theorie 

die bij voorbaat uitgaat van een reactieve ad hoc benadering van het be

leid. Maar ook dan is de speelruimte begrensd door het bestaande regelsy

steem en de gangbare benaderingen. Expliciet noem ik niet alleen de wet

geving en regelgeving, maar ook de gebruike !i jke aanpak van alle rroge

li jke vraagstukken die net het bouwen en beheren sawenhangen tot en net 

de handelwijzen van banken bij financiering. 
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De grote vraag is: kan dit systeem met al zijn onderling samenhangende 

onderdelen die op zichzelf weer een rol spelen in hlUl eigen context, kan 

dit systeem überhaupt opengebroken worden? zou daaraan niet het gevaar 

verbonden zijn van alom onzekerheid? 

Niets zou zo rampzalig zijn -ook in deze dynamische tijden- als een vrij

blijvende ongeordende toestand in de volkshuisvesting. In mijn ogen 

spitst het probleem zich toe op de vraag naar het hoe. Hoe ga je te werk 

bij het cmbouwen van de volkshuisvesting naar de vereisten van de huidige 
en toekomstige ontwikkeling? 

Daarbij lijkt me één ding duidelijk: de methoden waarmee in vroegere tij

den :beleidswijzigingen uitgewerkt werden, geven steeds minder grip op de 

situatie. Ik denk dan aan de trits: indicatie uit de praktijk, :beleids

voorbereidend onderzoek van een dienst, een onderzoeksinstellling of het 

ministerie, aan:bevelingen vanuit het buro en het uitwerken van rraatrege

len op het departement. Dit is te langdradig, te omslachtig, te tijdsin

tensief. 

Nodig is wegen te vinden, waardoor zo dicht nogelijk aansluitend aan de 

huidige ontwikkelingen nieuwe oplossingen toegestaan of nogeli jk gemaakt 

klUlnen worden - uiteraard binnen zekere kaders. 

Dan bedoel ik nieuwe oplossingen, die op concreet aanwezige behoeften, 

ideeën en voorstellen inspelen en die eventueel later voor generalisering 

vatbaar zijn. Maar deze generalisering hoeft dan niet rechtstreeks in de 

herhaling te bestaan, ze kan gewoon ook in de generalisering van het 

openstellen van de mogelijkheid van deze soort van nieuwe oplossingen be

staan en daarmee een zeker spectrum van soortgeil jke benaderingen dekken. 

Hiervoor lijkt me het experiment een uitemate :belangrijke weg. Het "ex

periment" is namelijk de methode, waarmee een nauwe koppeling tot stand 

gebracht kan worden tussen de ideeën waarmee woningzoekenden, bewoners, 

architecten en bouwers rondlopen, en het sturende en regulerende ingrij

pen van de overheid. Via de status "experiment" kan de overheid op nieuwe 

ideeën en op bijzondere situaties inspelen zonder daardoor precedenten te 

scheppen en op die manier het systeem van de woningbouw en volkshuisves

ting op losse schroeven te zetten. 

Weliswaar is de goede werking van het experimenteren aan bepaalde voor

waarden gebonden. Het heeft op zich ook zijn imnanente begrenzing. 
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Nodig is dat inhoudelijke kaders gefonnuleerd worden zeker gebaseerd op 

onderzoek, bijvoorbeeld over de lange-tennijn perspektleven van de ont

wikkeling van maatschappij en bouwwereld. 

Deze inhoudelijke kaders kunnen dan op zich weer nader bepaald en ver

fijnd worden door de exploratie van het roogelijke in experimenten. 

Daarbij zie ik twee wegen van experimenteren, die elkaar aanvullen vanuit 

twee verschillende invalshoeken, en waarvan elk een eigen bijdrage levert 

aan de voorbereiding en uitvoering van een goed effectief volkshuisves

tingsbeleid. Bij de ene invalshoek gaat het an het experimenteren in de 

zin van een sensorium ten opzichte van datgene wat in de praktijk aan 

creativiteit leeft. Dit doelt voornamelijk op het vergroten van de diver

siteit van oplossingen in de volkshuisvesting. 

Bij de andere invalshoek gaat het an experimenten als praktische toets 

van beleidsvoomeroons, die langs andere wegen uitgewerkt werden; een 

toets die aan de definitieve uitvaardiging van een maatregel voorafgaat. 

De ervaring met de uitkansten van een beoogde maatregel kan tot een 

vroegtijdige verfijning of bijstelling leiden, voordat dit tot negatieve 

effekten op brede schaal heeft geleid. 

Deze twee invalshoeken van het experimenteren zullen ui teraard twee ver

schillende soorten van experimentele projekten met zich mee brengen. 

De laatstgenoem::le categorie, de toets van de beoogde maatregel, vraagt an 

een gering aantal projecten met vooraf duidelijk vastgestelde inhoud, die 

correspondeert met de maatregel. 

De eerste categorie heeft een ander karakter. Hier gaat het meer an het 

verzamelen van ideeën voor oplossingen uit de praktijk. Daaran heb ik ge

sproken van een sensorium naar de praktijk. 

Hier worden oplossingen en sans zelfs vragen eerst nog gezocht. De daarop 

doelende beleidsmaatregelen kunnen dan pas daarna worden ontwikkeld, als 

resultaat van dit praktische experimentele speurwerk. De invalshoek is 

dus juist andersan als in het eerste geval. 

Zoals eerder gezegd vullen naar mijn mening beide manieren van experimen

teren elkaar aan. Ieder van hen speelt op een andere wijze in op het 



vraagstuk: hoe voer ik een goed en flexibel volkshuisvesti.ngs- en stads

vernieuwingsbeleid. 

Maar VCX>r beiden geldt, dat :re bespreekbaar en inzichtelijk maken, dat 

dingen ook anders kunnen, en alles overdenkend lijkt me dit zelfs het be

langrijkste effekt. 

De drempels ten opzichte van verandering en vernieuwing zitten na:l'lelijk, 

veel dieper nog dan op papieren stukken, in de hersenen van mensen, in 

hun hart en ziel. 

Je Iroet laten zien dat iets ook anders kan en dat dit andere zinvol is; 

alleen dan zijn gewoonten in het denken en handelen te overwinnen. 

In deze zin heeft de VCX>rbeeldwerking, die uitgaat van experimenten en 

van het experimenteren dan ook de grootste betekenis. 
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De signaalfunctie van experimenten. 

Inleiding dmr Drs. C. Richter 

De instelling van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting ( SEV) in 

zijn huidige vor.m, is een logische stap geweest van de rijksoverheid in 

de traditie van het experimentenbeleid. De rijksoverheid heeft zich al
tijd beziggehouden Itet experimenten 1 dcx:>r deze Of zelf te entalteren Of 

het kader ervoor te creëren. Dat is nog steeds zo. Zelf experimenteert 

het Rijk bijvoorbeeld nu net de voorgenaren decentralisatie in de zoge

heten proefprojecten decentralisatie. Daannee \t>JOrden elk jaar neer erva

ringen opgedaan die betrokken \t>JOrden bij de verdere beleidsvoorbereiding 

en uitvoering. We praten daarbij over experimenten in de praktijk van de 

volkshuisvesting die in alle openheid \t>JOrden uitgevoerd en waarvan de re

sultaten \t>JOrden besproken in de Begeleidingsoammissie Proefprojecten De

centralisatie ( BPD) waarin vertegenwoordigers van gemeenten, op:irachtge

vers en woonconsunenten zitten. Deze proefprojecten decentralisatie Zl.JI1 

van grmt belang voor het Rijk, .i.nrrers het is van tevoren reeds duidelijk 

dat de huidige regelgeving bij de invoering van bijvoorbeeld het nonnkos

tensysteem ingrijpend zal rroeten \t>JOrden aangepast. Dit soort experimenten 

bij het Rijk verkennen in feite de voetangels en kle!'lllel én de perspec

tieven van voorgenaren nieUW' beleid en geven goede aanwijzingen voor een 

latere landelijke invoering. 

Ik zal vandaag in dit gezelschap deze experimenten laten rusten cm:lat ze 

bui ten het mij toegemeten gespreksthema vallen. Desondanks leek het ne 

goed er even op te wijzen. Bepaal ik ne dan tot die experimenten die 

plaatsvinden onder auspiciën van de SEV • De direkte betrokkenheid van 

het Rijk bij de daadwerkelijke uitvoering van deze experimenten is ge

ring. Wij scheppen de kaders, financieel en inhoudelijk. Het Rijk stelt 

namelijk de stuurgroep financieel in staat activiteiten te ontplooien. 

Cbk geeft het Rijk aan de stuurgroep nee welke thema 1 s zij van belang 

vindt om experimenten op te laten plaatsvinden. Op dit m:::ment zijn de 

door de staatssecretaris aan de Stuurgroep neegegeven hoofdthema 1 s: 

- kosten c.q. woonlasten, onder neer in relatie tot kwaliteit; 

zeggenschap en keuzevrijheid van bewoners bij planontwikkeling en be

heer 

13 



Ieder die denkt binnen de zeer ruim anschreven kaders van de SBV een re

levante vernieuwing van prcxiukten, p~ssen, p~ures of werkwijzen in 

de volkshuisvesting te kunnen uitproberen kan een voorstel indienen. Men 

heeft dan het geruststellende gevoel van een desktmdig oordeel van de SBV. 

Een voordeel van deze werkwijze is dat op deze manier gebruik gemaakt kan 

worden van een groot potentieel aan creativiteit dat aanwezig is onder 

ontwerpers, beheerders, rouwers en gebruikers van de Nederlandse volks

huisvesting. Fen voordeel is ook dat deze activiteit buiten de werklast 

van het ambtelijk apparaat gebeurt en dus voldoende specifieke aandacht 

krijgt. 

Fen nadeel van deze werkwijze is wel dat, gezien de korte periode dat de 

SBV bestaat, de meeste in uitvoering zijnde experimenten dusdanig van el

kaar verschillen dat het trekken van beleidsoonclusies op ba.sis van één 

experiment op z'n minst voorba.rig zou zijn. Een nadeel is ook dat sarrnige 

resultaten z6 lokaal zijn of zo persoonsgelx>nden dat de overheid zich 

terdege noet afvragen of op ba.sis daarvan gelijksoortige experimenten el

ders gestimuleerd m::>eten worden, laat staan of het nodig of zoogelijk is 

het bestaande beleid daarop aan te passen. 

u ziet, ik positioneer rre hiernee zodanig, dat ik de centrale vraag van 

deze studiedagen vanuit de Rijksoverheid maar ten dele zal kunnen beant

woorden. En dat is maar goed ook, want de volkshuisvesting en d1..1S ook de 

experimenten zijn geen exclusieve ri jkstaak; er zijn vele betrokkenen. 

Maar rovendien Iroet voorzichtigheid worden betracht bij het trekken van 

oonclusies op ba.sis van één experiment. We zullen daartoe eens kijken 

naar het soort experimenten dat in de stadsvernieuw:ing loopt. Het eerste 

OJ:A-nerkelijke feit is dat 35 van de nu op gang zijnde experimenten zich 

afspelen binnen het bestaande stedelijke gebied, d.w.z. het gebied waarop 

de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) van toepassing is. Mis

schien is het wel minder opnerkelijk dan het op het eerste gezicht lijkt. 

Gezien de anvang van het oude woningbestand, de noodzaak tot ingrijpen op 

vele plaatsen en last but not least de aanwezigheid van direct betrokke

nen die er wonen en/of werken is het misschien wel heel vanzelfsprekend 

dat juist daar de creativiteit opgebracht wordt an oplossingen te beden

ken die nieuw zijn. En wanneer die oplossingen (nog) niet passen binnen 

het canplexe stelsel van volkshuisvestingsregels, kunnen die oplossingen 

terecht binnen het experimentenkader, waarbij noet worden aangegeven op 
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weDde) punt(en) het vcx:>rstel niet past binnen de bestaande rijksregel

geving. Niet per definitie zal vcx:>r elk dergelijk vcx:>rstel een uitzon

dering worden gemaakt. De Staatssecretaris beslist daarover. 

Bijna de helft van de stadsvernieuwingsexperilrenten betreft de betrokken

heid van bewoners bij het beheer van woning en \\UOnangeving, 6f recht

streeks in de vorm van "doe-het-zelf" of indirect door middel van zeggen

schap over de organisatie. Bij woningverbetering van woningwet- en parti

culiere woningen (6 experilrenten) speelt de organisatie van de aanpak en 

de innovatie van de financiering de belangrijkste rol. Daarnaast is het 

opvallend dat een relatief groot aantal ( 5) experilrenten de verJ::x:mw be

treft van niet-woongebouwen in \\UOneenheden. Het is dus niet zo'n wonder 

dat mensen sans zeggen, ik zie niet zoveel van die experilrenten volks

huisvesting. Contract- en organisatievo:rrren zijn net zo min als finan

cieringsconstructies aan de bui tenkant waar te nem:m. Wel maken ze even

tueel Irogelijk wat vcx:>rdien, en op andere wijze geïnitieerd, oniOOgelijk 

was en zijn als zodanig een duidelijk resultaat van wat met het experi

mentenbeleid bedoeld is. 

Het wordt tijd in te gaan op de vragen van vandaag. 

1. Leveren stadsvernieuwingsexperilrenten bruikbare suggesties voor de 

ontwikkeling van het stadsvernieuwingsbeleid en de aanpak van de 

stadsvernieuwing? 

2. Kunnen door middel van experilrenten oplossingen gevonden worden waar

door de stadsvernieuwing beter af te stenmem is op de dynamiek van de 

behoefte bij de (potentiële) gebruikers? 

3. Bieden experilrenten de Irogeli jkheid cm de verhouding kosten - kwali

teit te optimaliseren? 

Te beginnen bij vraag 1 

De hoofdlijnen van het huidige rijksbeleid betreffen: 

- decentralisatie van middelen en dus van zeggenschap van het Rijk naar 

lagere overheden waarbij voor stadsvernieuwing de WSDV en het daaraan 
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gekoppelde stadsvemieuwingsfonds van het grootste belang is. 

Gekoppeld aan de decentralisatie valt de deregulering te l'lOelien waar

mee o.a. be<:;x)gd wordt de bouw- en woontechnische regelgeving eenvoudi

ger hanteerbaar te naken. wat betreft de woontechnische eisen zal in 

principe meer vrijheid voor de opdrachtgever ontstaan; althans minder 

op ri jksni vo worden voorgeschreven als voorwaarde cm een gerneenteli jke 

bouwvergunning te krijgen. Opdrachtgevers zullen in overleg met bij de 

bouw van woningwetwoningen betrokken groeperingen gestalte uveten ge

ven aan het tNenSelijk geachte kwaliteitsniveau. OVer deze systematiek 

vindt nog overleg plaats binnen de overheid zelf en ~IEt betrokken or

ganisaties. 

Voorts zijn de volgende beleidsvoorneaens ook voor de stadsvernieuwing 

van belang: 

- innovatie en technologische vernieuwingen, het op gang brengen en sti

muleren van vernieuwde ontwikkelingen in alle sectoren; 

- privatisering, het terugdringen van overheidsinitiatief en uitgaven, 

en het bevorderen van particuliere initiatieven en investeringen; 

- emancipatie, het creëren van gelijke ontwikkelingsroogeli jkheden voor 

alle groepen in de sanv:mleving en het actief bevorderen daarvan, waar

bij ~IEt rume de nadruk ligt op het verbeteren van de IIPgelijkheden 

voor vrouwen. 

Deze zaken zijn nog dusdanig nieuw, dat bij de concrete invulling van dit 

beleid zeker gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen in de experi

m=nten. 

De hoofdlijnen van het volkshuisvestingsbeleid voor de stadsvernieuwing 

betreffen ~IEt rume de nadruk op behoud, herstel en verbetering en dit 

primair t.b.v. het slechtste deel van de vooroorlogse voorraad, maar ook 

t.b.v. bouwtechnisch herstel van de kwalitatief minder slechte naoorlogse 

voorraad. Ck>k de verbetering van de particuliere woning heeft nog steeds 

de bijzondere aandacht, waarbij Opge!lerkt IOOet worden dat de stimulansen 

voor de eigenaar-~s nu ook in grote mate van de gemeente zullen 

IOOeten karen. De subsidie voor verbetering van particuliere woningen is 
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i.nloors onderdeel gaan uitmaken van het stadsvernieuwingsfonds. 

Het huurbeleid streeft ernaar het eigen aandeel van ~ners in de huur

lasten in stadsvernieuwingsgebieden zeer getemporiseerd te laten ver 1~ 

(verlaagde aanvangshuren en halvering huurharmonisatie). 

J:Xx:>r middel van budgetafspraken bij nieuwbouw en verbetering van woning

wetwoningen heeft een aantal gemeenten nu een beter overzicht van hun no

gelijkheden op dit gebied. 

Dat zijn in hoofdlijnen de uitgangspunten van het rijksbeleid. 

U ziet dat voor wat betreft de stadsvernieuwing dit beleid niet is geba.

seerd op door de jaren heen gelijkblijvende ervaringen net praktijkont

wikk.elingen. Dit beleid vereist creativiteit en inventiviteit. Bestuur

lijk overleg, onderzoek, signalen van HID' s en resultaten van exper:i.lren

ten zijn daarbij hulpn:iddelen. Er zijn dan ook een aantal aanknopings

punten net het exper:i.lrentenbeleid. 

Kunnen we op deze punten iets leren van de lopende stadsvernieuwings

exper:i.lrenten? 

Ik denk dat we er allereerst als rijksoverheid van kunnen leren dat in de 

praktijk op een heel diverse manier oplossingen voor de geconstateerde 

problenen worden gevonden. Met name op het punt van zeggenschap zijn vele 

varianten in de experinenten te ontdekken. In een tijd dat decentralisa

tie van zeggenschap en middelen prioriteit heeft, blijft het wenselijk 

dat door middel van kennisoverdracht de ervaringen uit de exper:i.lrenten op 

dit punt goed worden verspreid. Juist voor de lagere bestuursniveaus, 

maar ook voor groepen en individuën, is dat op dit rra.rent van belang. Uit 

deze experinenten kcmt nanelijk naar voren dat de ~er behoefte zal 

hebben aan ander materiaal en materieel, maar ook aan duidelijke over

zichtelijke procedures bij de goedkeuring van bouwaanvragen en vooral 

inzichtelijke normstelling wat het vereiste kwaliteitsniveau betreft. 

Het Innovatiegericht Onderzoek Progranma ( IOP) - Bouw zal ook gebruik 

kunnen maken van ervaringen die door middel van deze experinenten worden 

verkregen. O::>k het voorgenaren bouwbesluit kcmt op een groot aantal pun

ten tegem::>et aan de behoefte aan versimpelde procedures en vereenvoudigde 

normstelling. 

In dit kader kan ik nog even terug op het nonnkostensysteem. :r:nmers de 

beoogde invoering van dit systeem biedt de gemeente en opdrachtgevers de 

rrogelijkheid a:n efficiënter en slagvaardiger in te kunnen spelen op spe-
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cifieke lokale anstandigheden, wensen en behoeften. De uit de experinen

ten naar voren katende wensen, tot neer zekerheid voor de langere tenni jn 

op het punt van bouwkostenniveau' s en daaDlee samenhangend de roogeli jk

heid an van project tot project tot afwijkende kwaliteits:i.nwllingen te 

kanen, al dan niet net behulp van zelfwerkzaamheid, zouden met het be

oogde normkostensysteem wel eens een grotere kans van slagen kunnen heb

ben dan thans het geval blijkt te zijn. Maar ook hier geldt: voorspellen 

is IOOeilijk. 

Van groot belang vindt ik evenwel dat met de deregulering en de decen

tralisatie er betere voorwaarden worden gecreëerd an op lokaal ni vea.u 

tegaroet te karen aan creatieve en vernieuwende oplossingen voor volks

huisvestingsproblemen. Dat zal ook zijn uitstraling niet missen in de 

sfeer van het beheer. Het voornemen van de SE.V an in de loop van 1985 het 

subthena beheer verder uit te werken sluit dan ook bijzonder goed aan 

bij de op gang zijnde ontwikkelingen binnen VRCM. Dit wil nog niet zeggen 

dat nieuwe elementen uit experinenten per definitie worden overgenanen. 

Zij zullen kritisch worden bezien op generalisatie, haalba.arheid uit bud

getoogpunt, enz. Op het gebied van de woningverbetering zijn eveneens 

leerzane experinenten op gang. 

Ik noem: de woningruil van eigen woningen in Deventer, het buurtbeheer 

Oliaoolenes in Enschede, de kleinschalige renovatie in Groningen en SVK

I.eeuwarden. Deventer en Enschede laten ons allebei - zij het op geheel 

verschillende wijzen - zien welke voordelen een integrale aanpak biedt. 

In Deventer is het de integrale aanpak van de gemeente die laat zien dat 

goede huisvesting voor bewoners van niet neer te verbeteren woningen niet 

persé op dezelfde plek hoeft en dat dat ook kan door middel van een be

leid waarbij bewoners cpschui ven. Doorstraning heet dat in de huursector. 

In Enschede laat men zien dat door een integraal gebruik van de regelin

gen neer woningen verbeterd worden dan wanneer deze individueel toegep;:tst 

worden. 

Voorbeelden waarvan de lokale overheden kunnen leren, vooral als zij één 

van de belangrijkste voorwaarden van deze projecten als ervaringsgegeven 

van de experi.nenten neenemen, nl. dat de bewoners van het begin af aan 

bij de opdrachtgeversrol betrokken zouden IOOeten worden. Groningen, 

kleinschalige renovatie Kostverloren, is ook een goed voorbeeld van op

lossingen die een gemeente in sanenwerking net een woningbouwvereniging 

18 



kan bedenken. 

Een ander experilrent, SVK-I.eeuwarden, laat zien dat voor een verantwoorde 

"doe-het-zelf-aanpak" van de particuliere woningverbetering een goede or

ganisatorische en technische steun onmisbaar is. 

Kunnen we hier als Rijk wat van leren? 

Ja, in de eerste plaats dat we rret het stadsvernieuwingsfonds op de goede 

weg zitten. Integratie van planvorming en financiering, het doel van de 

fondsvorming, blijkt een basisvoorwaarde voor een effectieve verbete

ringsaanpak. 

In de tweede plaats c:rt:rlat blijkt dat creatief wordt ingespeeld op het in 

1983 in gang gezette verbeteringsbeleid waarbij enerzijds het accent is 

gelegd op bouwtechnisch herstel van de woningen, op het genereren van 

groot-onderhoudsplannen, en anderzijds, onder rreer door het introduceren 

van een glijdende afschrijfperiode van verbeteringsinvesteringen, gareen

ten en corporaties ruilTere m::>geli jkheden worden geboden an uitvoerbare 

plannen te maken waarbij de noodzakelijke herstel- en verbeteringswerk

zaamheden ook in de tijd kunnen worden afgewogen tegen de hoogte van de 

door de l::.Jewoners aanvaardbaar te achten huurprijs na verbetering. Ik duid 

hierrree op de experinenten waarbij de fasering in de tijd van het herstel 

van cx:tnplexen centraal staat. OVerigens rrerk ik hierbij op dat de admini

stratieve problemen die bij een dergelijke werkwijze ontstaan nogal ge

makkelijk worden onderschat. 

Wat de particuliere woningverbetering betreft 

subthema's die de SE.V in 1985 verder zal ontwikkelen. 

fasering zal hier naar ik hoop onderdeel van zijn. 

ook dit is een van de 

De aanpak van de 

Mijn eigen onderzoeksdirectie is op dit m:::.me:nt al bezig de gevolgen van 

scheiding van de verantwoordelijkheden voor besluitvorming, financiering 

en wetgeving te inventariseren. Hierbij zal tevens gebruik worden gemaakt 

van de kennis die uit de experinenten op dit gebied naar voren kant. 

Vraag 2 - betere afstemming op behoefte 

Eigenlijk bewijst hetgeen ik zojuist gezegd heb dat we uit de experinen

ten een heleboel kunnen leren antrent de werkelijke behoefte van de ge

bruiker. Naneli jk aangepast aan de budgetaire m::>geli jkheden van de ge-
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bruiker, zoveel rrogelijk zelf of onder eigen beheer gefaseerd die 

ingrepen uitvoeren die noodzakelijk zijn an een aan de gebruiker aange

IA'iSte woning en woonangeving te verkrijgen. De experinenten spelen hier

bij een dubbelrol. 

De experinenten hebben hierbij een signaalfunktie en ik kan u verzekeren 

dat het signaal opgevangen is en er op verschillende punten aan gewerkt 

wordt. 

Daarnaast hebben de experinenten een belangrijke rol als het voertuig 

waannee de vernieuwingen in de praktijk geïntroduceerd kunnen worden. 

Vraag 3 

Wat de laatste vraag van vandaag betreft zou ik het volgende willen zeg

gen. Het experinentenbeleid is nede opgezet an te zien op welke wijze 

kwali teitsverhoging zonder kostenverhoging te bereiken is. 

Kwaliteitsverhoging rooet dan gezien worden als een betere aan!A'lssing van 

het gebodene aan de vraag. Het was Hendriks die in 1965 zei: "Een ecx:mo

mische keuze is die welke de behoefte het best bevredigt, niet de keuze 

die financieel het voordeligst is". 

Ik zou er anno 1985 aan toe willen voegen dat we o.a. door middel van het 

experinentenbeleid die keuzen trachten te maken die de behoeften het best 

bevredigen, en die financieel haalbaar zijn. 

Draagt het experinentenbeleid hieraan bij? 

Ik ben geneigd te zeggen ja, hoewel ik u al gewaarscht.M1 heb dat de erva

ring net de experinenten tot op heden nog niet uitgebreid genoeg is an 

alle vragen te beantwoorden. 

Waaran toch een voorkeur voor een positief antwoord? 

<l:irlat één ding tot nu toe overduidelijk is geworden uit de experinenten: 

mits de goede randvoorwaarden gecreëerd worden kunnen we in de stadsver

nieuwing beschikken over een zeer groot potentieel aan creativiteit, in

zet en zelfwerkzaamheid. 

Een groep experinenten heb ik tot nu toe nog niet in de beschouwing be

trokken. Na.treli jk die projecten waarin, en nu ei teer ik uit de ui tncxli

ging: "getracht wordt woonruimte te realiseren voor groepen in de sanen-



leving waarvcx:>r de bestaande regelgeving nog geen of onvoldoende ruimte 

biedt". 

Dit is een zeer belangrijke groep experilrenten. Vaak gaat het hier an 

functieverandering van grote panden in woon-werkruimten. Deze projecten 

kennen ieder hun eigen vcx:>rgeschiedenis en afhankelijk daarvan ver lopen 

ze meer of minder vcx:>rspoedig. 

Kunnen we leren van deze experilrenten? 

Ja, ik verwijs naar het initiatief van de Stichting Gelderland die "in

courante" panden wil opsporen an aan te kopen en te verbouwen. Ck>k wil ik 

wijzen naar het project Verbouwpanden van het I.OBH, dat hier aan de orde 

is gekcm:m. 

Ck>k hier is het weer de signaalfunctie van het experilrent. 

Slotbeschouwing 

En helaas zien we dan heel vaak gebeuren dat de experilrenten die als sig

naal dienen met alle problemen van de wet van de remmende voorsprong te 

maken krijgen. Initiatiefnemers ont:rroeten veel kritiek en rroeten wel over 

zeer veel uithoudingsveriOClgen beschikken willen ze er in slagen onder an

dere overheden gunstig te stemnen. 

De experilrenten worden benaderd alsof het schapen ltE't 5 poten zijn die 

over de positieve eigenschappen van bestaande oplossingen beschikken en 

voorts uitsluitend probleltE'n oplossen en zeker niet creëren. 

Kortcm, experilrenten die nieuw zijn in hun soort hebben geen makkelijk 

bestaan. 

Vandaag zijn hier veel nieuwe experilrenten aan de orde geweest. 

Met mijn verhaal heb ik hoop ik aangetoond dat de Rijksoverheid hieraan 

bijzondere waarde hecht en geïnteresseerd is in de resultaten. 
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De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en haar beleid. 

F. van Nimwegen, secretaris SE\T 

Ik wil vanochtend iets vertellen over de Stuurgroep Experimenten 

Volkshuisvesting en over het experimentenbeleid. Il:iarbij wil ik eerst 

ingaan op de achtergronden van het experimentenbeleid zoals het er op dit 

:narent uitziet~ vervolgens op de stuurgroep zelf, op hetgeen zij is en 

doet~ daarna wil ik nader ingaan op de huidige werkwijze en aanpak van de 

stuurgroep en op de resultaten van dat werk; en tenslotte wil ik een 

aantal knelpunten en beperkingen belichten. 

Achtergronden 

Ik denk dat het huidige beleid moeilijk te beoordelen is zonder iets te 

weten over hoe er in het verleden geëxperimenteerd is~ en er is al wat 

afgeëxperimenteerd in dit land. Ik doel dan I'!'et n.ane op het beleid van de 

1\dviesccmn:i.ssie Experimentele Woningbouw, die van het eind van de jaren 

'60 tot eind jaren '70 heeft bestaan. Die adviesccmnissie en het beleid 

ervan is I'!'et n.ane tot stand gekanen uit angst voor de m:motonie van de 

massabouw, waari'I'ee I'l'en in die jaren te rnaken had gekregen. De gedachte 

was: als wij gaan experimenteren, dan kunnen wij tot een gevarieerdere 

bouw kanen net wat neer k.wali tei t dan tot nog toe het geval is. Dat hield 

ook in dat de experimenten die toentertijd werden ondersteund, primair 

gericht waren op het ontwerp van de woningen. Na toekenning van het 

predikaat 'experimenteel' -dat was kennelijk een heel duidelijk iets 

kon er een bijdrage worden gegeven die gevarieerd heeft van een f3.000,

tot f5. 000,- per woning. De bedoeling was dan dat als zo'n experimenteel 

plan eenmaal net subsidie was uitgevoerd, het daarna zonder zo'n finan

ciële bijdrage herhaald zou kunnen worden. 

Dat heeft in zekere zin ook gewerkt. In het totaal heeft dat experimen

tenbeleid, dat zo'n jaar of 10 heeft bestaan, zo'n 12.000 woningen op

geleverd, inclusief de herhalingen. Effect heeft het in die zin wel ge

had. Maar er was ook een flinke kritiek op dat beleid. Die kritiek betrof 

I'!'et narre de eenzijdige gerichtheid op de vonngeving, op de ontwerpfase; 



kritiek betrof ook de onvoldoende en vaak zeer late evaluaties van pro

jecten, de onduidelijkheid van criteria en de slechte toetsbaarbeid ervan 

bij het selecteren van projecten. Maar rret narre betrof de kritiek het 

feit dat er eigenlijk te weinig oog was voor allerlei wezenlijke aspecten 

van de volkshuisvesting. Het gaat imrers bij het proces van bouwen en 

wonen om heel wat rreer dan uitsluitend het ontwerp van de 'WOningen die 

gebouwd worden. De rollen van betrokkenen daarbij zijn van buitengeiNOOil 

groot belang voor het eindresultaat. Het beheer van de voorraad is een 

problematiek die buitengeiNOOil belangrijk is: zaken als toewijzing, beheer 

en onderhoud, verbetering e.d. zaken, die zeker zo belangrijk zijn als 

het bouwen zelf. En tenslotte als een heel wezenlijk punt; de regelge

ving, waartree de randvoorwaarden waarbinnen de volkshuisvesting tot stand 

kant worden vastgelegd. 

Deze kritiek heeft ertoe geleid dat er een ccmnissie aan de slag is ge

gaan, die de minister IOCleSt adviseren om een nieuw experirrentenbeleid op 

poten te zetten.Dat was in 1980, de ccmnissie onder voorzitterschap van 

van Velzen. Deze 1 ccmnissie van Velzen 1 bracht in 1981 haar rapport uit 

onder de ti tel: Pd.vies inzake een experirrentenbeleid ter bevordering van 

de Volkshuisvesting. Fen integraal volkshuisvestingsexperirrentenbeleid 

dus. 

In dat advies werd gepleit voor een aantal themavelden. o.a. voor: 

-de verhouding kosten in relatie tot de kwaliteit en 

-het vergroten de zeggenschap van de ~ners. 

Ik noem die twee en de andere niet; dat heeft zijn reden, daar kom ik 

straks nog op terug. In 1982 is vervolgens de Stuurgroep Experirrenten 

VcL~shuisvesting ingesteld door de toemnalige staatssecretaris langen

dijk-De Jong en kon aan de slag. 

De Stuurgroep E:xperirrenten Volkshuisvesting 

De taak van de Stuurgroep is prirna.ir het stimuleren van vernieuwingen in 

de volkshuisvesting. Haar status is er een van een niet-ambtelijk, on

afhankelijk adviesorgaan van de minister van VR.CM. In de praktijk is dat 

de staatssekretaris van volkshuisvesting atrlat die zich rret dat beleid 

bezig houdt. De stuurgroep is als volgt samengesteld: er zijn 12 leden, 

die op persoonlijke titel deelneroenen en die afkomstig zijn uit de di-
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verse disciplines die bij de volkshuisvesting betrokken zijn: corpora

ties, lokaal bestuur, het bouwbedrijfsleven, het wetenschappelijk 

onderwijs, e.a. Daarnaast is er een secretariaat met enkele medewerkers, 

dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van het 

beleid. 

Ik wil eerst even op de werkwijze ingaan in een wat algemeen theoretische 

zin (hoe het zou Iroeten zijn). Dan kan ik straks nog wel op de praktijk. 

Het experimenteren heeft een plaats in een vernieuwingslijn; een lijn 

vanuit het beleid of de praktijk an te kanen tot vernieuwing. Ui tgangs-

punt hierbij is een probleemsignalering en een probleemstelling, waarbij 

oplossingen gezocht worden. 

Die algemene probleemstellingen zijn de thema's, geformuleerd door de 

cammissie van Velzen die de stuurgroep bij haar instelling heeft mee

gekregen en waarvan er twee door de SF..V zijn aangepakt. 

Vervolgens wordt er onderzoek gedaan, althans redenerend vanuit het be

leid. Dit onderzoek geeft aanwijzingen voor roogelijke oplossingen. De 

stap daarna is een toetsing van deze roogelijke oplossingen aan de prak

tijk in de vorm van een experiment. Dat experiment evalueer je en uit die 

evaluatie volgen voorstellen voor veranderingen. Als alles goed gaat 

vindt er daarna een bijstelling plaats van het beleid. Het doel van de 

SF..V daarbij is het ondersteunen en evalueren van de experimenten. Na

drukkelijk Iroet gezegd worden dat het doel niet is het uitvoeren van 

experimenten, het doel is het bijstellen en vernieuwen van beleid. 

Experimenten zijn een middel a:n tot bijstelling te kanen. 

De probleemvelden waarop de SF..V opereert zijn de thema.' s die ik zo juist 

noenrle: 

Vergroting van de betrokkenheid van bewoners, 

Verbetering van de relatie tussen kosten en kwaliteit in de 

volkshuisvesting. 

Dat zijn thema's die door de staatssecretaris voor de SEV zijn vastge

steld; een nogal breed terrein, waar erg veel onder te vangen is. We heb

ben daaran onlangs besloten an met enkele subthema's, die je zou kunnen 

beschouwen als een indeling van het volkshuisvestingsterrein, verder te 

werken. Met twee subthema' s wordt op dit nr:::m:mt al gewerkt: 

particuliere woningverbetering 

nieuwe beheersvormen in de sociale huursector 
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Een derde thema is in voorbereiding, narrelijk dat van de teclmologieont

wikkeling. 

Werkwijze. 

Ik wil nu iets nader ingaan op de werkwijze. Op de eerste plaats is er 

natuurlijk de vraag 'wat is een experiirent' . Helga Fassbinder heeft daar 

zojuist al wat beschouwingen over gehouden. Ik probeer :rre te houden aan 

een wat beperktere, meer operationele anschri jving, zonder aan te geven 

wat alle betekenissen ervan zijn. Een experiirent is een proefneming in de 

volkshuisvestingspraktijk. Op grond van tevoren vastgestelde veronder

stellingen en doelstellingen wordt een experiirent na afloop door middel 

van een evaluatie op zijn werking getoetst. Daarbij zijn bovendien de 

volgende zaken van belang. Een experiirent is pas een experiirent als het 

kan leiden tot een wezenlijke vernieuwing in de volkshuisvesting. Dat is 

het belangrijkste criterium op grond waarvan we de aangemelde experiiren

ten beoordelen. Daarnaast wil ik nog even aanduiden wie er een experiirent 

kan aan:rrelden; in principe iedereen. 

We kijken vervolgens wel hoe, en onder wiens aanvoering het experiirent 

het beste kan worden uitgevoerd, maar in principe kan een idee van ie

dereen afkanstig zijn. Zo kanen ze dan ook bij ons binnen, rijp en groen. 

Er vindt door ons dan natuurlijk een selectie plaats, em wel op grond van 

drie hoofdsets van criteria: 

- criteria m.b.t. het belang; 

criteria m.b.t. uitvoerbaarheid; 

- criteria m.b.t. gevraagde steun. 

Voor de beoordeling van het belang kijken we allereerst naar de relatie 

net de hoofdthema' s en de subthema' s. 

En op de tweede plaats is een heel belangrijk punt de herhaalbaarheid. Je 

kunt je voorstellen dat je erg leuke projecten kunt uitvoeren die ook 

vaak als experiirent zullen worden betiteld, maar waarvan je vantevoren 

kunt zeggen, dat het niet herhaalbaar is. 

De herhaalbaarheid is heel wezenlijk. Als je een oplossing hebt gevonden 

die niet herhaalbaar is, dan kan die ook niet leiden tot vernieuwing van 

het beleid. Dus er rroeten in een experiirent altijd elementen zitten - die 

nveten de kern van het experiirent uitmaken - die in aanleg herhaalbaar 
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zijn. Het experiment kan natuurlijk mislukken en dan is het niet herhaal

baar en daar leer je ook van, naar herhaalbaarheid is wel een doel waar

naar gestreefd noet worden. 

Tenslotte kijken we, als het an het belang gaat, naar de aansluiting bij 

een aantal algemene llléiatschappeli jke ontwikkelingen die de SEV onder

steunt. Ik noem ontwikkelingen als dem::>eratisering, emancipatie, innova

tie, deregulering. Dat zijn een aantal algenale trends waaraan de SEV ook 

een eigen invulling geeft en waarbij aansluiting wordt gezocht. 

Ten aanzien van de uitvoerbaarheid bestaan er ook enkele heel wezenlijke 

criteria. 

Op de eerste plaats zeggen wij: iemand die iets wil noet zelf zorg k:urmen 

dragen dat het experiment ook wordt uitgevoerd, in hoofdzaak. 

De SEV is er in principe alleen naar voor het oplossen van knelpunten die 

met het specifieke karakter van het experiment te rnaken hebben. Dat 

betekent dat de randvoorwaarden voor de uitvoering van het experiment 

door de indiener zelf geregeld noeten worden. Hij noet dus zorgen dat er 

een locatie is, dat er grond is, dat de medewerking van de belangrijkste 

betrokkenen geregeld is, de financiering en de subsidiëring noeten in 

aanleg regelbaar zijn. Tenslotte is belangrijk dat er sprake noet zijn 

van evalueerbaarheid. 

Dat noem ik hier bij de uitvoerbaarheid, arrlat er zeer zinvolle experi

nenten te n0ene1 zijn met zeer zinvolle veronderstellingen en zeer grote 

vernieuwingspotenties. Alleen, het probleem is dat je natuurlijk wel noet 

streven naar het k:urmen aangeven van de relatie tussen de veronderstel

lingen die aan het experiment ten grondslag liggen en de resultaten van 

het experiment. 

Als je niet kunt bewijzen dat er tussen datgene wat je tevoren veronder

stelde en de resultaten van een experiment een relatie bestaat, dan is 

het erg noeilijk an tot goede aanbevelingen te kanen. Dit wat betreft de 

uitvoerbaarheid. 

T.a.v. de gevraagde steun, daar zijn twee dingen van belang. In hoofd

zaak: het noet natuurlijk k:urmen binnen onze beperkte mogelijkheden, 

financieel beperkt en ook anderszins beperkt - ik kan daar straks op 

terug - en er noet een relatie zijn met de inhoud van het experiment. De 

steun die de SEV geeft noet in principe gerelateerd zijn aan het wezen 

van het experiment. 
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Als je zegt: ik wil experi:J.renteren met dat en dat vraagstuk, ik wil 

afwijken van dat stukje regelgeving, dan zal de steun van de SEV daarop 

betrekking m::>eten hebben. Er m::>et natuurlijk nog heel veel meer gebeuren, 

naar nogmaals, wij zeggen uitdrukkelijk: het trekken van de uitvoering 

van het experi:J.rent is niet de verantwoordelijkheid van de SEV maar van 

degene die het wil uitvoeren. 

Nadat een experi:J.rent door de stuurgroep is aanvaard vindt voordracht 

plaats aan de staatssecretaris en tot nu toe volgt in de meeste ge

vallen een acceptatie. Vervolgens gaat de SEV het experiment ondersteu

nen en begeleiden. Daarmee kcm ik op de steun die nogeli jk is van onze 

kant. 

In de eerste plaats betreft dat, als meest duidelijke categorie, finan

ciële steun. Financiële steun die gegeven kan worden voor de extra kosten 

die met de uitvoering van een experi:J.rent samenhangen. Wat betreft proce

durele steun, dat is een wat ingewikkelder categorie: dat kan inhouden 

het adviseren over en bemiddelen bij ontheffing van de regelgeving waar 

dat noodzakelijk is. Ik rooet daarbij onderscheid rnaken tussen de regel

geving van het rijk en de regelgeving van anderen. Over de regelgeving 

van het rijk kan de stuurgroep rechtstreeks adviseren als adviesorgaan 

van de Minister: de vraag is of hij dat volgt, naar dat is een ander pro

bleem. Met betrekking tot de regelgeving van lokale overheden, provinci

ale overheden en allerlei instanties op lokaal niveau kunnen wij slechts 

bemiddelen. 

Die bemiddeling is overigens toch vaak, merken wij, zeer belangrijk. Het 

is niet altijd zo, dat cm te kunnen experi:J.renteren, de wereld op z'n kop 

hO"'èft te worden gezet. 

Waar het gaat cm financiële en andere regels is het vaak een kwestie van 

een andere relatie die de betrokkenen met elkaar aangaan. De bereidheid 

daartoe kan sans geweldig worden vergroot op het m::tnent dat er een in

stantie van buiten de gemeente, van bui ten de directe kring van de 

betrokkenen, aandacht vraagt voor de waarde van het experi:J.rent en de 

medewerking van alle betrokkenen vraagt. Die bemiddeling blijkt vaak van 

groot belang en wij zeggen ook weleens dat de m:>rele steun van de stuur

groep vaak van groter belang lijkt dan de financiële steun. Daar rooet ik 

één ding bijzeggen, wellicht ook ter verduidelijking: je kunt je natuur

lijk afvragen, als de stuurgroep slechts kosten betaalt die te rnaken heb-
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ben met, of wat extra kosten zijn voor het experiment, waar kanen dan de 

overige kosten vandaan? 

Het antwoord daarop is even simpel als ook weer ingewikkeld in zijn con

sequenties: uit de no.male volkshuisvestingsregelingen. 

Er :rooet dus gebruik worden gemaakt van de no.male volkshuisvestingska

clers. Daar zitten ook tal van beperkingen aan, want de no.male volkshuis

vestingsregelingen zijn gebonden aan aller lei voorwaarden die vaak weer 

niet stroken met de bedoelingen van experimenten. Tenslotte kan ik ook 

noemen de inhoudelijke steun. Wij adviseren van onze kant, wij schakelen 

sans externe deskundigen in die een project verder helpen. Belangrijke 

voorwaarde voor de steunverlening van onze kant, want het is een soort 

contractsituatie die je je :rooet voorstellen, is dat wij met de indieners 

van experimenten overeenkaren dat zij het experiment zullen uitvoeren 

volgens een evereengekanen opzet en in ruil daarvoor verschaffen wij op 

een aantal punten steun. Dat betekent dat onze begeleiding van een expe

riment in uitvoering inhoudt, dat we door middel van voortgangsgesprek

ken en rapportages bewaken wat er is evereengekanen aan experimentinhoud. 

Een belangrijke taak van de SEV tenslotte is dat wij evalueren. De eva

luaties geschieden in twee fasen. Wij proberen vrij snel na afloop van 

een experiment, binnen enkele maanden, een soort basisevaluatie tot stand 

te brengen, waarin in hoofdlijnen wordt aangegeven of de zaak volgens de 

opzet gelukt is ja of nee, en op basis daarvan bekijken we dan of even

tuele verdergaande evaluatie nodig is. Een belangrijke voorwaarde voor de 

evaluatie is, dat je tijdens de uitvoering van een experiment al de voor

waarden schept voor een goede evaluatie en we stellen daarcm ook aan de 

uitvoerders van experimenten eisen m.b.t. hun dossiervorming en hun rap

portages aan ons, zodat achteraf niet iemand in een oude schoenendoos 

:rooet gaan zoeken hoe de zaak ook al weer gelopen was. 

Resultaten 

Ik kern nu aan de resultaten van het SE.V-werk tot nu toe. Een aantal ex

perimenten wordt hier deze dagen vertoond, dan kunt u zelf iets zien van 

wat er in de afgelopen jaren gebeurd is. De stuurgroep is nu bijna 3 jaar 

actief. Ik :rooet daarbij zeggen dat het terrein bui tengewoon breed is. De 

twee hoofdthema's emsluiten zeer veel terreinen binnen de volkshuisves-
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ting en zeer veel problerren binnen de volkshuisvesting. We hebben ook 

zelf vastgesteld dat we daar aanvankelijk wat ongericht mee aan de gang 

zijn geweest. Een ander punt wat ik nog moet noemen is dat 

procesexperimenten, en dat zijn de meeste experimenten die bij de 

stuurgroep lopen, een lange looptijd hebben. Het is niet simpelweg een 

produkt produceren en vervolgens kijken of het werkt. Het is vaak een 

moeizaam proces doorlopen. Deze studiedagen zijn gewijd aan stadsvernieu

wing; iedereen weet dat stadsvernieuwing een langdurig en moeizaam proces 

kan zijn. Dus er is over het algemeen sprake van een lange looptijd bij 

de projecten. Van de ruim dertig experimenten die in de afgelopen jaren 

zijn aanvaard zijn er dan ook zo'n twintig nog in de voorbereidingsfase. 

Die voorbereidingsfase, voor alle duidelijkheid, is ook een fase die door 

de stuurgroep ondersteund kan worden want vaak is het juist de moeilijk

heid dat de ene partij zegt dat het niet kan en de andere partij zegt dat 

het wel kan en dan kan de stuurgroep een belangrijke taak vervullen door 

te zeggen: ga het nu maar eens wat nader uitwerken en wellicht kanen we 

dan ook tot de uitvoering. Zes experimenten zijn uitgevoerd waarvan er nu 

drie in evaluatie zijn en nog eens zes zijn in uitvoering. Het geeft toch 

wel een beetje aan - die verhouding tussen wat er nog in voorbereiding is 

en wat er uitgevoerd of in uitvoering is - hoe moeilijk het terrein is 

waarop je je beweegt. Het is een terrein waar weinig ervaring mee was, 

althans vanuit het oogpunt van het landelijk experimentenbeleid. Iedereen 

weet hoe moeilijk het is an een proces op gang te brengen binnen de be

staande woningvoorraad; aan een renovatieproces of een proces op het ter

rein van de particuliere woningverbetering gaat zeer veel overleg vooraf 

m.:::t:. alle betrokkenen. Daarnaast moet zeer veel geregeld worden op het 

terrein van financiering en subsidiëring, en de uitvoering zelf is ook 

niet eenvoudig. Het zijn buitengewoon langdurige processen die, als je 

het anders wil aanpakken dan gebruikelijk is, dat merken we in de prak

tijk, ook nog eens een keer langer gaan duren. 

We hebben daar zelf de nodige ervaring mee opgedaan, dat wil zeggen dat 

we nu ook wat harder onze eisen stellen naar de mensen die bij ons kanen. 

Een van die eisen is dat de betrokkenen bij een experiment het op 

hoofdlijnen rret elkaar eens moeten zijn over de inhoud van het experiment 

en over hun rredewerking daaraan. Dat is een heel belangrijke eis, we 

stellen die nu gewoon vantevoren. We zeggen ook, wat ik daarstraks al 
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noenrle, dat aan belangrijke randvoorwaarden op het gebied van financie

ring en subsidiëring, de contingentenproblema.tiek en dat soort zaken vol

daan rooet zijn. Dat wil nog niet zeggen, dat dan ook het experimentele 

gebruik. van de toepasbare regelingen rond is. Waar het gaat an afwijking 

van de regelgeving rooet daaran nadrukkelijk worden aangegeven an welke 

punten het gaat; als er van de kant van de stuurgroep steun wordt ver

wacht, wat is dan die steun, wat behelst dan die steun, op welke punten 

rooet de regelgeving versoepeld dan wel opzij. 

Al net al is er nog niet zo heel veel te zeggen over de resultaten van 

het werk tot nu toe en dan doel ik net resultaten niet op de projecten 

die net steun van de stuurgroep in gang zijn gezet, want daar zijn een 

hele hoop interessante ontwikkelingen gaande waar u kennis van kunt ne

men, maar dan doel ik met resultaten nadrukkelijk op het doel van het 

stuurgroepiierk, de doorwerking in het beleid, de uitstraling van uitge

voerde experimenten in het beleid van de centrale overheid en van andere 

betrokkenen bij de volkshuisvesting. 

We hebben daar nog enige tijd mee te gaan, die resultaten zullen in de 

kanende jaren ongetwijfeld kanen. Daarbij is van belang dat de anuslag 

die we van het rijk krijgen an experimenten uit te voeren, ook als die 

experimenten in strijd zijn met het bestaande beleid, vergroot wordt en 

tenslotte is van belang de overtuigingskracht waarmee we onze conclusies 

die we uit de experimenten trekken kunnen overdragen aan de betrokkenen 

bij de volkshuisvesting. Bij dit punt wil ik wij zen op het eerste succes 

waarbij die uitstraling op een heel duidelijke manier zichtbaar wordt. 

Het betreft het project de Bothoven in Enschede - dat varuniddag gepre

senteerd wordt - dat de collectieve particuliere woningverbetering van 

een 50-tal woningen in die Enschedese wijk betreft. Dat is op een zeer 

bijzondere manier uitgevoerd. U zult daar vamliddag alles over horen, de 

betrakkenen kunnen daar zelf ook het beste over vertellen, maar het aar

dige ervan is dat het experiment nog niet eens voltooid is en dat inmid

dels de gemeente Enschede al in principe besloten heeft an de aanpak die 

in het experiment gevolgd is tot beleid te maken voor de particuliere wo

ningverbetering in de kanende jaren in Enschede. 

Tenslotte dan de beperkingen van het experimentenbeleid zoals we dat op 

dit mement kennen. De belangrijkste beperking, beter gezegd het belang-
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rijkste knelpunt, is dat nog in het geheel niet duidelijk is hoe het 

experimentenbeleid in het algemene volkshuisvestingsbeleid is ingekaderd. 

De staatssecretaris heeft een stuurgroep ingesteld, rret een algemene 

doelstelling en met algemeen geformuleerde thema' s, en dat moet dan lei

den tot vernieuwing, ma.ar dat gebeurt natuurlijk niet zo ma.ar vanzelf. Je 

zult er toch een kop en staart aan moeten geven. Ik heb daarstraks al de 

plaats aangegeven van het experimenteren in het streven an naar vernieu

wing te kanen, de plaats tussen probleemanalyse, onderzoek en beleidsaan

passingen. Experirnenten zijn dan een logische verbinding tussen die de

len. Het is een schakel, die we er zo ma.ar niet tussen uit kunnen halen. 

Het is een wezenlijke schakel tussen de theorie die zich manifesteert in 

het bestaande beleid en in onderzoekingen naar de knelpunten in dat be

leid enerzijds en de praktijk, zoals die ervaren wordt door de mensen die 

met volkshuisvesting bezig zijn - de bewoners, architecten, woningcorpo

raties, gemeenten en anderen - anderzijds. 

Die schakel tussen theorie en praktijk is uiterma.te belangrijk. Het bete

kent alleen, mijns inziens, dat je moet zorgen dat er ook verbindingen 

zijn tussen wat bijv. het departement doet aan onderzoek en de experi

menten die door de SEV worden ondersteund. 

Er zijn op dit IUCIIEnt eigenlijk nog te weinig aanzetten an daar een in

houdelijke verbinding tussen te leggen. Het betekent ook dat men zich 

moet afvragen, als de experirnenten zijn uitgevoerd, tot welke beleids

wijzigingen dat zou moeten of kunnen leiden. Op dat punt: wat gebeurt er 

met de resultaten van het werk van de SEV, zijn nog geen duidelijke af

spraken gemaakt. 

Daarbij is op de eerste plaats de visie die je op experimenten hebt van 

belang, de betekenis die je eraan toekent. Ik denk dat een experiment een 

heel wezenlijke rol speelt airlat je nèg zoveel oplossingen kunt bedenken, 

op grond van onderzoek of op grond van de problemen die zich manifeste

ren, alleen, je kant er pas echt achter wat je kunt doen op het mament 

dat je in de praktijk gaat uitproberen hoe de oplossingen werken. In de 

praktijk kam je succesievelijk alle belemmeringen tegen en je kunt 

proberen an ze op te lossen. Stuk voor stuk leer je daarvan of die oplos

singen ook mogelijk zijn. 

Dat betekent dus dat de experirnenten een wezenlijke rol dienen te hebben 

en dan is ook van belang de visie die vanuit het rijk, door de verant-
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woordelijke bewindsman, op die experimenten wordt gegeven. 

Nu wil ik nog even verwijzen naar een uitspraak een week geleden in 

Dronten bij een symposium rondan een van de SEV-exper.iroenten. Daar werd 

een speech uitgesproken namens de heer Brokx door de H.I.D. Westerdijk en 

daarbij werd de historische uitspraak gedaan - althans ik hoop dat het 

géén historische uitspraak zal zijn - dat experimenten natuurlijk niet 

tegen de hoofdlijnen van het beleid in mogen gaan. Ja, dat kan mij wat 

moeilijk door de keel en ik denk dat daar ook nog wel wat discussie over 

gevoerd zal gaan worden tussen de Stuurgroep en de staatssecretaris. In 

de visie van het Departement lijkt het tot nu toe erop dat het experi

mentenbeleid beleidondersteunend zal moeten werken, d.w.z. het aanscher

pen van het bestaande beleidsinstrumentarium. Want niemand zal daar bewe

ren dat het allemaal perfect is, dus je kunt er nog best wat aan verbe

teren en experimenten kunnen daaraan bijdragen. Binnen de stuurgroep 

leeft heel nadrukkelijk de gedachte dat binnen experimenten ook het 

bestaande beleid fundamenteel ter discussie moet kunnen worden gesteld. 

Ik zal daarvan een aardig voorbeeld geven waar nu dat verschil kan 

liggen. In dat geval Dronten, waar vorige week het symposium over 

handelde, ging het over cascowoningen die door de bewoners kunnen worden 

afgebouwd. De discussie met het Rijk ging met name over de vraag wat dit 

nu voor woonlastenconsequenties voor de bewoners zou hebben. 

Hoofdgedachte van de kant van de stuurgroep bij de aanvaarding van een 

experiment als dit is: geef de bewoners zeggenschap over hun woning, geef 

?e ook mogelijkheden zelf wat te doen aan de beïnvloeding van de woonlas

ten. De bewoner gaat zich niet voor niets druk maken an het inbouwen of 

nonteren van zo'n hele afbouw; hij heeft daar veel werk aan en als dat 

allemaal niets oplevert kun je je afvragen of het enthousiasme niet snel 

zal verdwijnen. 

Aan de andere kant: het woonlastenbeleid van het Rijk is gebaseerd op 3 

hoofdpijlers: de kwaliteit, de stichtingskosten en het inkanen van de 

bewoners via de individuele huursubsidie. Als je nu als bewoner de 

stichtingskosten gaat verlagen en vervolgens zegt dan de H.I.D, het Rijk: 

dan gaat ook de subsidie anlaag, dan heeft dat weinig zin gehad. Of, als 

je dan uiteindelijk toch in staat bent an door middel van eigen acti vi

teiten de stichtingskosten èn huur omlaag te brengen, dan gaat de 
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individuele huursubsidie omlaag, dus dan heb je weer niets, althans het 

effect van je activiteiten wordt afgeroomd. 

Welnu, die drie pijlers van het woonlastenbeleid dat zijn typisch hoofd

lijnen van het beleid en er werd ons eigenlijk te verstaan gegeven dat 

het toch eigenlijk niet de bedoeling was bewoners zo maar de gelegenheid 

te geven zelf wat te verdienen. Onze gedachte was: als het voor het rijk 

budgettair neutraal is dan rroet dat toch kunnen. Dat vraagstuk van de vi

sie: wat wil je rret experimenten is dus buitengewoon belangrijk, evenals 

het vraagstuk van de inkadering in het totale beleid. 

Een ander punt dat ik wil neerren is de status van experirrenten, de 

juridische kapstokken waar je gebruik van kunt maken. 

Op het ~t, dat je ontheffingen wilt van de bestaande regelgeving, 

ontbreken die juridische kapstokken eigenlijk. Op dit nanent betekent 

erkenning als experirrent feitelijk maar 2 dingen {soms 3) en wel dat via 

de stuurgroep een financiële bijdrage kan worden verstrekt en een soort 

alge.~reen politieke steun van de staatssecretaris. van volkshuisvesting. 

Alleen die algemene steun is niet nader gedefinieerd, zodat je keer op 

keer in de praktijk aanloopt tegen het feit dat er gezegd wordt: ja, maar 

dat was niet de bedoeling. Het geval Dronten is daar een voorbeeld van. 

Dat betekent dat je eigenlijk zou rroeten pleiten voor een nadere definië

ring. Wat houdt dat nu eigenlijk in? 

Je kunt dit ad hoc doen, dat gebeurt op dit m:::ment. Er wordt nu per 

experiment dat wordt ingediend aan ons gevraagd aan te geven op welke 

punten ontheffing van de regelgeving nodig is. Sinds we dat gedaan hebben 

is de behandelingsduur van de ingediende projecten bij het Departement 

cok ongeveer verdrievoudigd. 

Je kunt ook zeggen: ik krijg het recht cm gebruik te maken, of ik kan mij 

beroepen op een aantal artikelen die opgencmen zijn in de regelingen. 

Je kunt je voorstellen dat in de beschikking geldelijke steun huurwonin

gen, in het Besluit 'Ibegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de t<k>ning

wet, de algemene regelingen rret betrekking tot de V.H. V, dat je daarin 

een aantal kapstok-artikelen opneemt op grond waarvan je kunt zeggen: als 

iets een experiment is dan kan ik onder die en die condities afwijken. 

Dit soort kapstokken is er niet zodat op dit m:::ment de afwijking als 

zodanig geen juridische status heeft. Dus wordt er regelma.tig vanuit het 

Departement gezegd dat ze iets niet kunnen accepteren, want dat is het 
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scheppen van een precedent. Grote verba.zing aan onze kant, want een expe

riment kan toch nooit een precedent zijn, want een experiment doe je an 

er iets van te leren en na af loop kijk je of je errree verder gaat of 

niet. Rondan deze juridische status van experimenten dient er dus nog wel 

het een en ander geregeld te worden. Een laatste belangrijk knelpunt dat 

ik zou willen noemen zijn de financiële middelen. De stuurgroep heeft op 

dit m:::ment de beschikking over een budget van 3 miljoen gulden op jaarba.

sis, daar Il'Deten ook nog de kosten van het eigen apparaat van af. Ja, als 

je nou echt vernieuwingen wil stimuleren op een begroting van zo'n 17 

miljard gulden, dan is 3 miljoen natuurlijk wel een heel beperkt bedrag. 

Dank u. 
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Typen experimenten in de stadsvernieuwing. 

Inleiding door drs. J. Smeets 

Inleiding 

Als vierde spreker van de ochtend zal ik kort een aantal oprerkingen ma

ken over de 8 projecten die gepresenteerd worden. 

- Allereerst zal ik iets zeggen over de selectie van deze projecten. 

- Vervolgens ga ik in op de probleemvelden waarop deze projecten betrek-

king hebben. 

- Daarna volgt een korte typering van elk project afzonderlijk. 

Selectie 

Wat betreft de selectie kunnen we eigenlijk kort zijn. 

In december is contact opgenanen net de SEV die zich bereid heeft ver

klaard nee te werken aan de invulling van deze capita Selecta. We hebben 

ons toen verder al beperkt tot experimenten die in sanenwerking net de 

SEV worden uitgevoerd. 

Hierbij is allereerst gekozen voor een invalshoek vanuit de stadsvernieu

wing, waarbij het dus gaat an ingrepen in de bestaande voorraad. 

Er zijn twee criteria gebruikt bij de selectie van projecten: 

een differentiatie naar ingreep 

+ vervangende nieuwbouw 

+ onderhoud en verbetering 

+ hergebruik 

- een differentiatie naar eigendansvorm 

+profit/non profit. 

Ook is rekening gehouden net de stand van zaken. 

Door deze werkwijze was aanvankelijk ook het project "kleinschalige wo

ningverbetering Gruno" net zijn mutatiegerichte verbeteringsaanpak gese

lecteerd. Begin dit jaar bestond er echter grote onduidelijkheid over de 
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vcortgang van dit experiment en er werd dan cok van de kant van de ini

tiatiefnemers afgezien van presentatie. 

Qn scortgelijke redenen is het experiment "Verbetenneebus" van de Werk

groep 2000 afgevallen. Kortom: er resteerden 8 projecten onder profit of 

non-profit condities. 

Probleemvelden 

De gepresenteerde projecten hebben betrekking op de volgende drie onder
ling samenhangende probleemvelden (1): 

- zeggenschap en keuzevrijheid van bewoners in de verschillende fasen van 

het vernieuwingsproces 

- de relatie kosten-kwaliteit enerzijds en de relatie kwaliteit-prijs an-

derzijds 

- woonruimte vcor andere dan de traditionele samenlevingsverbanden. 

Een eerste probleemveld is een grote zeggenschap en keuzevrijheid van be

woners in de verschillende fasen van de stadsvernieuwing. 

Tegen de achtergrond van een ontwikkeling die ik hier maar gemakshalve 

aanduid rret het trefwoord "emancipatie" (verzelfstandiging van het indi

vidu, eis van inspraak en participatie, vrouwenemancipatie e.d.) wordt 

steeds rreer de wens, zo niet de eis naar voren gebracht van grotere rrede

zeggenschap en verantwoordelijkheid in de verschillende fasen van het 

vernieuwingsproces. 

Te veel nog zijn verantwcordelijkheden en zeggenschap versnipperd en ge

scheiden: 

- de opdrachtgever is een andere dan de gebruiker. 

t.ussen architect en potentiële gebruiker bestaan vaak camrunicatiepro

blerren 

produktie en gebruik is gescheiden 

- beheer en gebruik is gescheiden. 

In de hier gepresenteerde projecten wordt deze traditionele verdeling van 

Verantwoordelijkheden en zeggenschap, vaak gewijzigd: 

- door initiatiefname van gebruikers in georganiseerd verband (bewoners

vereniging) al dan niet ondersteund vanuit een bouwburo in de opdracht

fase (Oliemolenes, üudwijk) 

- door vergaande inspraak op het stedebouwkundig ontwerp en/of het wo-
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ningontwerp in de voorbereidingsfase (Vrouwen in rouwteams, Klarendal) 

- door zelfwerkzaamheid in de uitvoeringsfase (Veroouwpanden, Erkazet) 

- en zelfbeheer in de beheersfase (Waterlooplein, Woon-werkwoningen). 

Een probleemveld dat nauw met het vorige samenhangt is de verhouding kos

ten-kwaliteit-prijs. 

Wat betreft de kwaliteit kan gesteld worden dat tegen de achtergrond van 

de grote dynamiek in de ontwikkeling van de maatschappelijke en individu

ele behoeften en mogelijkheden, het inzicht is gegroeid dat niet alleen 

eigenschappen als grootte, VOrrtlÇJeving, voorzieningennivo, ligging en keu

zevrijheid kwaliteitsbepalend zijn, maar ook kwaliteitsaspekten als 

flexibiliteit: 

- primaire indeelbaarheid, flexibiliteit tijdens het gebruik of bij 

bewonersmutatie, 

- secondaire herverkaveling, flexibiliteit bij woningverbetering of 

herbestermdng. 

Wat betreft de driehoeksverhouding kwaliteit-kosten-huurprijs: met name 

in het kader van de stadsvernieuwing is gebleken hoe problematisch deze 

kan worden. Knelpunten zijn: 

- kostenbeheersing gaat vaak ten koste van kwaliteit 

- de verhouding tussen kwaliteit en prijs is vaak "scheef"; 

- kostenstijgingen -werken steeds direkter door in de huurprijs. 

Hier biedt faseerbaarbeid (afbouw in de loop der tijd, ontwikkelbaar 

tijdens de exploitatie) een oplossing. Veel experimenten bieden de 

mogelijkheid een dergelijke meer procesmatige kwaliteitsbenadering te 

verkennen en verder te ontwikkelen. Verder groeit ook het inzicht dat de 

relatie tussen wonen en werken vanuit het oogpunt van de kwaliteit van 

toenemend belang wordt. (zie vooral het experiment WOOn--werkwoningen in 

Vlaardingen) • 

Ook heeft de kwaliteit een duidelijk eigenaarspecifieke dimensie. Met 

name in de particuliere sector leidt dit veelal tot een voortgaande ver

krotting of eigendansverandering. Aan het eind van een reeks transacties 

staat dan vaak een noodkoper. 

Experimenten bieden de mogelijkheden om binnen de gestelde kosten toch 

meer kwaliteit te realiseren of maken het mogelijk de relatie tussen de 
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drie canponenten op een voor de gebruiker meer gunstige manier te optima

liseren. Dit alles echter binnen de randvoorwaarden die door het beleid 

(huurprijsvaststelling, kwaliteitsvoorschriften) hierbij gesteld worden. 

Een derde probleemveld waarop de hier gepresenteerde projecten betrekking 

hebben is de huisvesting van andere dan de traditionele samenlevingsver

banden. 

Vaak heeft de stadsvernieuwing zelf een bijdrage geleverd aan het creëren 

van nieuwe vannen van woningnood (sloop en verbetering etc. leiden tot 

een afname van de goedkope voorraad) • Maar ook ontwikkelingen aan de 

vraagkant hebben ertoe geleid dat nieuwe behoeften manifest zijn gewor

den. Met name de kraakbeweging heeft deze processen op de woningmarkt na

drukkelijk onder de aandacht gebracht. 

De oplossing van deze problemen hangt nauw samen met die van de vorige 

twee probleemvelden. Door experimenten op dit terrein worden o.a. goedko

pe woningen of eenheden aan de voorraad toegevoegd, meestal in relatie 

met een andere benadering van wat kwaliteit is in relatie met andere be

heervormen. 

Korte typering van de projecten 

Het experiment Vrouwen in Bouwteams heeft vooral betrekking op de ont

werpfase van het bouwproces ( 2) • Het in het kader van dit experiment ont

wikkelde scholingsmateriaal is bedoeld als hulpmiddel bij de formulering 

van wensen door vrouwen t.a.v. de nieuwoouw, voorafgaande aan de start 

van de inspraak. 

Nevendoelstellingen zijn: 

- bewustwording van vrouwen t.a.v. de woonsituatie en woonwensen en 

- stimulering am de geformuleerde wensen ook daadwerkelijk in oouwteams 

in te brengen. 

Aanleiding voor dit experiment waren o.a. de ervaringen die opgedaan zijn 

in een klein verkennend onderzoek naar de positie van (thuis )vrouwen in 

de stadsvernieuwing en de gevolgen van deze voor het wonen, leven en wer

ken. 

Dit onderzoek heeft zijn neerslag gevonden in een l:x>ekje met de veelzeg

gende titel: "Zoiets maak je toch niet. Ik zeg altijd dat doen mannen 

11 (3). 
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Dat er echter al mannen zijn die geleerd hebben "vrouw-vriendelijker" te 

bouwen mag blijken uit het project "Participatie op basis van een gegeven 

karkas" ( Klarendal/Amhem) . 

Het project, gelegen in het stadsvernieuwingsgebied Klarendal, cmvat 93 

gezinswoningen waarvan er 77 bij het experiment betrokken waren. Het be

treft woningen in de non-profitsfeer (opdrachtgever is de Centrale V«:>

ningstichting Arnhem) . 

Het doel van het project is door de archi teeten zelf als volgt anschre

ven: "Met zo bescheiden rrogeli jke middelen voor de toekanstige bewoners 

een wezenlijke inbreng rrogelijk maken m.b.t. de indeling van de hen toe

gewezen woningen, gegeven het karkas" (4). 

De "filosofie" achter het project is, dat een grotere flexibiliteit - rret 

het oog op de toekanstig te verwachten ontwikkeling en behoeften - zeer 

wenselijk is, aangezien bij de toekanstige woonvannen "het hoofdaccent 

zal kamen te liggen op nieuwe indelingsprincipes van de gezinswoning en 

wel op een opdeling in twee of meer gedeeltes die tot op zekere hoogte 

een autonoom gebruik rrogelijk maken. Belangrijke referentiepunten hierbij 

zijn de uiteenlopende dagritnes en woonbehoeften die het gevolg zijn van 

leeftijsverschillen, activiteiten buiten de woningen en de positie van de 

vrouw t.a.v. het huishouden" ( 5 ) . 

Volgens de architecten is deze grotere flexibiliteit mogelijk binnen een 

normaal woningwet-budget en gaat het hierbij niet zo zeer om een tech

nisch vraagstuk alswel om een ontwerpvraagstuk, een vraagstuk van orga

nisatie, beheer en strakke kostenbewaking. 

In het ontwerp is met flexibiliteit rekening gehouden en zijn een aantal 

technische voorwaarden gecreeërd zoals het niet inbouwen van installatie

anderdelen in de variabele scheidingswanden. 

Uit een evaluatie van dit project door de vakgroep Stadsvernieuwing ( 6) 

is duidelijk geworden dat het in een behoefte voorzag: 32% van de 

aspirant bewoners maakt gebruik van de rrogelijkheid om in de voorberei

dingsfase invloed uit te oefenen op de indeling van hun toekanstige wo

ning, conform hun specifieke behoeften en wensen. 

Bij de evaluatie van dit experiment is echter ook de "dialectiek van de 

inspraak" zichtbaar geworden: veel bewoners die ingesproken hebben op hun 

ontwerp haken uiteindelijk toch af! 

Ook blijkt uit deze evaluatie dat: 
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1) er bij de 34 woningen waarin daadwerkelijke wijzigingen in de inde

ling heeft plaatsgevonden een gemiddelde kostenoverschrijding van 

fl335,- is opgetreden. (Deze meerkosten zullen overigens over alle 

93 woningen worden uitgesmeerd zodat de consequenties voor de huur 

miniem zullen zijn) • 

2) Tevens, zo blijkt, zijn de betrokken overheidsinstanties bereid ge

weest bestaande regels soepel toe te passen: een infonnele deregule

ring dus { gen:Eenteli jke bouwverordening) . 

De toekanst zal ll\Cleten uitwijzen in hoeverre ook in de gebruiksfase de 

mJgelijkheid van flexibiliteit benut zal worden. De corporatie is echter 

niet voornemens wijziging tijdens het gebruik of bij mutatie te stimule

ren. ~t ccmplex wordt verder op traditionele wijze beheerd. 

Bij een tweetal andere projecten ligt het accent vooral op de beheersfase. 

Het gaat hierbij an varianten op de moeder-dochterconstructie waarbij een 

zekere scheiding tussen eigendan en beheer plaats vindt. 

Bij de projecten Bewonerszelfbeheer Waterlooplein en WOonwerkwoningen 

Vlaardingen krijgen l::>E!wonersorganisaties een beheersmandaat waarbij on

derdelen van het sociale, technisch-bouwkundige en administratief-finan

ciele beheer van de eigenaar wordt overgedragen aan de organisatie van 

l::>E!woners. 

Bij het project Bewonersbeheer Waterlooplein (7) gaat het an zo'n 85 wo

ningen, 2 woningen voor Centraal Wonen en 30 BAT-eenheden, met bijbeho

rend binnenterrein. D:>el van het project is door decentralisatie van be

heer ook bewoners in de sociale sector in staat te stellen zelf Verant

woordelijkheid te aanvaarden over woning en woonomgeving. Door zeggen

schap over het beheer te verplaatsen naar ccmplexnivo krijgen de gezamen

lijke bewoners onder andere de mJgelijkheid te zoeken naar een zo gunstig 

mJgelijke verhouding tussen de kwaliteit en de kosten van hun huisves

ting. OOk zal zelfwerkzaamheid niet leiden tot huurverhoging. On dit te 

bereiken is na langdurige voorbereiding een beheersovereenkanst afgeslo

ten tussen de eigenaar (het Woningbedrijf OOst) en de huurdersvereniging 

"De halve wereld". 

Hierin worden o.a. zaken geregeld met betrekking tot: 

- sociaal beheer: huurcontracten en toewijzing 
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- technisch beheer: onderhoud, zelfwerkzaamheid en materiaal gebruik, 

deskundigheid bij uitvoering 

- financieel beheer: huurinning, overdracht van middelen voor onderhoud 

en beheer, aanspraken op de ABR 

- administratie en verslaglegging: registratie verenigingsbesluiten, 

boekhouding, jaarverslag 

- arbitrage. 

Een soortgelijk experiment is het project Woon~erkwoningen in Vlaardin

gen ( 8) . In tegenstelling tot het Amsterdamse experiment worden hier 

echter ook werkruimten in zelfbeheer gegeven. Het gaat an 28 woon-werk

woningen in de woningwetsector in de stadskern van Vlaardingen. 

Ook hier blijft het eigendan bij de corporatie en worden delen van het 

beheer aan een op te richten vereniging overgedragen. Bewoners zelfbe

heer wordt in deze situatie bij uitstek als de geschikte beheervorm ge

zien met het oog op de (onderlinge) overlast van kleinschalige activitei

ten, het individueel sterk wisselend gebruik van woningen en de specifie

ke af spraken bij woningtoewijzing. 

Men wil met het experiment ervaring opdoen m.b.t. zaken als: 

- de juridische, technische en financiele haalbaarheid 

- de effecten van een groter betrokkenheid bij het beheer van woningen en 

woonangeving en de tevredenheid erover bij de bewoners 

- de gevolgen voor de corporatie zelf 

Ook hier zal een en ander vastgelegd worden in een beheersovereenkamst. 

De experimenten Oliemolenes en Bouwburo Oudwijk zijn illustratief voor de 

wijze waarop door de vindingrijkheid van bewonersorganisaties met betrek

king tot het hanteren van het overheidsinstrumentarium de stagnatie in de 

particuliere woningverbetering enigszins doorbroken is. (Een stagnatie 

die overigens mede een gevolg is van de aanpassing van dit over

heidsinstrumentarium, onder invloed van bezuinigingen). 

Andere belangrijke elementen van deze aanpak zijn zelfwerkzaamheid en het 

inschakelen van werklozen. 

Doelstelling van het Bouwburo Oudwijk is het adviseren en begeleiden van 

bewonersorganisaties en individuele bewoners bij woningverbetering, huur

en onderhoudsproblemen en andere stadsvernieuwingsaangelegenheden. 
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Tevens stelt men zich tot doel deelname en zeggenschap te bevorderen. 

Belangrijkste activiteit het stimuleren van particuliere woningverbe-

tering in oollectief verband. Andere acti vi tei ten zijn: 

- onderzoek naar de rro<:Jeli jkheden in het gebied, 

- het opstellen van een buurtplan, 

- het organiseren van materialen-ruil en van uitleen van gereedschappen. 

In 1983 is bovendien het initiatief genemen mensen zonder een baan te or

ganiseren in een verbeteroollectief (10). 

Via cursussen in een open werkplaats worden werklozen geschoold om daar

na in de stadsvernieuwingspraktijk te kunnen worden ingezet. Het ligt in 

de bedoeling dat de activiteiten van deze werkplaats op den duur gekop

peld worden aan die van het bouwburo. 

Het belang van dit soort initiatieven wordt door onderzoeksresultaten nog 

eens onderstreept: gebleken is namelijk dat, ondanks de dalende inkcmens 

in de buurt en de -sedert '78- verlaagde subsidies voor verbeteringsacti

vi tei ten in de eigen woningsector, er een op:nerkeli jke groei van het aan

tal verbeteringen en van het aandeel zelfwerkzaamheid daarin, heeft 

plaatsgevonden. 

Ook het project Oliemalenes (11) roncentreert zich vooral op de koopsec

tor. Zoals bekend gaat het bij de stadsvernieuwing vooral om kopers met 

geringe middelen (kopers-uit-nood-kopers-in-nood). 

Hier is de belangrijkste doelstelling om door middel van een collectieve 

aanpak woningen bouwtechnisch zó te verbeteren dat ze weer 25 jaar mee

kunnen, zonder kosten voor de eigenaar bewoners. Verwacht wordt dat door 

deze prikkel van een kosteloze bouwtechnische verbetering, de eigenaren 

de woontechnische verbetering eventueel met nog wat subsidies, zelf ter 

hand zullen nemen. 

Qn dit doel te bereiken is de vereniging buurtbeheer de Bothoven opge

richt (een privaatrechtelijke bewonersorganisatie}. Deze beheert het bud

get dat is samengesteld uit een creatieve cumulatie van subsidies, wordt 

begeleid door een bouwburo en leidt het verbeteringsproces. 

(Door de juridische oonstructie van een vereniging houden de eigenaren 

zelf voldoende greep op het verbeteringsprooes.) 

Ook is in het project al een garantie voor beheer na het verbeteringspro-
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ces ingebouwd: een onderhoudsfonds en een blijvende begeleiding vanuit 

het bouwburo IOOeten verval in de toekanst voorkanen. Kortan: beheer als 

een continue regeneratieproces ter voorkaning van veroudering. 

Tevens probeert men ook bij dit project werkelozen uit de buurt in het 

verbeteringsproces in te schakelen en streeft men er bovendien naar bui

tenlanders middels activiteiten in de buurt te integreren. 

Bij de projecten Verbouwpanden en ErKaZet gaat het vooral an hergebruik 

van panden met een andere dan woonbesternning, vooral t.b.v. 1 en 2 per-

soonshuishoudens. 

De doelstelling van het project Verbouwpanden is tweeledig ( 12) : 

1) ondersteuning bij de verbouw van panden tot betaalbare woon- en 

werkruimten naar de wensen van de bewoners en de gebruikers; 

2) gecoördineerde analyse van het totstandkaningsprooes. 

In dit kader worden voor een 22 panden haalbaarheidsonderzoeken uitge

voerd, die inzicht IOOeten geven in de knelpunten bij de realisering van 

dit soort projecten. De waslijst van knelpunten die is te vinden in de 

tweede nota over dit project van september 1984 illustreert dat er nog 

heel wat schort aan het beleid t.a.v. hergebruik van dit type. Ik noem 

enkele knelpunten ( 13) : 

- de financiering is te weinig afgestenrl op de dynamiek van het verbouw

proces, doordat gefaseerde financiering te weinig Jrogelijk is. Ook zijn 

de financieringsvoorwaarden problematisch. 

- het woningwaarderingssytean frustreert de realisatie van betaalbare 

woonruimte 

- de te krappe contingentering levert problemen op. 

zelfwerkzaamheid is geen geintegreerd en geaccepteerd onderdeel van 

planontwikkeling en uitvoering. 

Een specifiek voorbeeld van hergebruik is het project ErKaZet ( 14) . Dit 

project heeft een lange voorgeschiedenis. Het voonnalige ziekenhuis dat 

uit twee delen bestaat, een hoofdgebouw en een polikliniek, werd al in 

1979 gekraakt. Het is lange tijd inzet geweest van een conflict tussen 

bewoners, gemeente en corporaties. 

De oorspronkelijke doelstelling van het project is het anzetten van deze 
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door kraak ontstane rnanier van wonen in een legale woonsituatie, zonder 

dat de leefstijl hierbij wordt aangetast. De bewoners zullen dan ook zelf 

het gebouw -woningen en voorzieningen- blijven beheren, eventueel in sa

menwerking met een corporatie en waar nodig met behulp van deskundigen. 

In de onderhandelingsfase met gemeente en corporatie is deze doelstelling 

in grote lijnen overeind gebleven. In concreto gaat het om de realisatie 

van zo'n 270 niet-zelfstandige wooneenheden, met een relatief gering aan

tal gemeenschappelijke voorzieningen. Hun belangrijkste kwaliteit is een 

groot woonoppervlak. De woonlasten zullen Illi':l.Xim3.al f2 00, - gaan bedragen 

en het beheer is in hoge mate autonCXlll. Dit zelfbeheer maakt bovendien 

het beheersen van onderdelen van de woonlasten, met name in de sfeer van 

de servicekosten, rrogelijk. 

Tot zover de projecten. 

Ik wens u allen een leerzame voortzetting van deze studiedagen. 
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Participatie op basis van een gegeven karkas, Klarendai/Arnhem. 

Presentatie door Michael Hellgardt en Wouter Klinkenbijl, Architecten S'ltlT 

Inleiding 

Zoals U heeft kunnen lezen gaat het hier vanochtend over een project 

"vervangende nieuwbouw" in de wijk Klarendal te Arnhem. 

Voor de 93 woningen verdeeld over 9 blokken hebben wij (Michael Hellgardt 

en Wouter Klinkenbijl) het architectenwerk verricht net de hulp van di

verse tekenaars en rekenaars. De o};X:lracht, al thans voor dit nieuwbouwge

deel te, kregen wij in 1981. Als experinent werd het project door de SEV 

en het ministerie erkend in 1982. In november van 1984, enkele maanden 

geleden dus, werd de laatste woning opgeleverd. 

Wij willen u bij deze gelegenheid niet alleen resultaten needelen van het 

experinent net flexibele plattegronden. (1). Wij zijn narrelijk van nening 

dat het afzonderlijk behandelen van flexibele plattegronden een te een

zijdig beeld oplevert van het Arnhemse project, en neer in het algemeen 

dat flexibiliteit van betrekkelijke waarde is, indien niet tevens een 

aantal andere kwaliteiten in ogenschouw genanen worden. Flexibiliteit kan 

slechts antwoord geven op enkele van de vele vraagstukken op het terrein 

( 1) : Het begrip flexibiliteit in de bouw en in de woningbouw in het 
bijzonder wordt in uiteenlopende betekenissen gebruikt. Qn mis
verstanden te voorkanen proberen we bij deze aan te geven in welke 
betekenis wij het begrip hier hanteren. 
Wij gebruiken flexibiliteit hier vooral als een ontwerpbegrip. 
Flexibele plattegronden bij nassa-woningbouw, in het bijzonder de 
gestapelde vorm, vereisen een "casoostructuur" (in SAR-temen: een 
"dragerstructuur") waaraan een aantal bijzondere eisen worden 
gesteld. Wanneer aan die eisen voldaan kan worden, schept dit de 
rrogeli jkheid an woningplattegronden aan te passen aan individuele 
behoeften, zonder dat dit tot aanzienlijke technische en/of finan
ciële problaren aanleiding geeft. Fen verdergaande voorziening is 
de verplaatsbare uitvoering van m.n. scheidingswanden, zodat in de 
fase van bewoning woningindelingen opnieuw bepaald en betrekkelijk 
eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Van dit laatste is het in 
"Onderstuk Klarendal" niet gekanen an financiële redenen, ondanks 
dat aan de technische voorwaarden, wat het casoo betreft, wel was 
voldaan, m.n. van scheidingswanden onafhankelijke installaties. 
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van de woonkwaliteit die elk volkswoningbouwproject TIEt zich meebrengt. 

Als voorbeeld nC'.leiOO!l we de woning die behoorlijke rna.ten heeft naar tradi

tioneel en star is ingedeeld. Deze kan aanzienlijk flexibeler zijn dan de 

zogenaarrrle flexibele woning die te klein is of bijvoorbeeld niet aan ze

kere eisen van geluidsisolatie kan voldoen. Of een royale tuin met schuur 

of dakterras met afdak: bui tenrullnt.es die met het oog op bepaalde huise

lijke bezigheden JIEer flexibiliteit bieden dan een verplaatsbare wand in 

een woning waarvan het balkon de voorgeschreven rna.at heeft van 3m2. 

Flexibiliteit die bedacht is achter tekentafels, TIEt veel nadruk op de 

technische uitwerking en een onbeperkte indelingsvrijheid voor bewoners, 

naar tegelijkertijd op die rna.nier de inhoudelijke problemen van het ruim

tegebruik en de aard van de ruimte zelf omzeilt, leidt naar onze opvat

ting niet tot betere woningen en 'WOOnangevingen. 

Het is ons inziens niet denkbeeldig dat het richten van aller ogen op 

flexibiliteit en "inspraak" in de toekanst gepaard gaat TIEt een algehele 

verslechtering van 'WOOnkwaliteit. 

Het zijn in het bijzonder de kwaliteitsbepalende "'WOOntechnische" fac

toren: ligging, grootte en bui tenruimte 1 welke niet door indelingsf lexi

biliteit te vervangen zijn. 

Als het erom gaat ontplooiingskansen te bieden aan individuele en geiTEen

schappelijke woonvormen van alle mogelijke aard zoals die zich in onze 

tijd voordoen - binnen de beperkingen van de rol die het woongebouw daar

in kan spelen - mc:::et, naast een vrije woningindeling, naar onze mening 

vrije keuze voor woninggrootte en ligging binnen stad, wijk 1 straat en 

bouwblok en di versi tei t van beschikbare binnenrullnt.es nagestreefd worden. 

En het goede woongebouw is onder meer een afspiegeling van dit streven. 

De oude stadswijken waar de historie heeft gekneed en geknaagd, vormen de 

SJIEltkroezen bij uitstek waarin nieuwe levens- en woonvormen zich ontwik

kelen. En in de open gaten vinden we ook juist de ruimtelijke condities. 

waarbinnen alleen door differentiatie en "kneden" we de organisatie van 

vormen en ruimtes kunnen vinden die bestaande en nieuwe bebouwing tot een 

nieuw vruchtbaar geheel verbindt. 

Wij beschouwen diversiteit en vermenging bij ons werk in stadsvernieu

wingsgebieden als een norm die rechtstreeks uit deze sociale en ruimte

lijke gegevenheden is afgeleid. 
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Project in grote lijnen 

Ik wil U nu in grote lijnen een beschrijving van het project geven waarna 

op enkele punten wat nader zal worden ingegaan. 

Een jaar of acht geleden is het zonder veel anhaal platgooien van de wijk 

Klarendal, o.m. onder invloed van beMonersacties, gestopt. 

Tussen de inmiddels gerealiseerde nieuwbouw, waren her en der plekken 

ontstaan met kleinere en grotere gaten. Putstraat e.o. was één ervan. 

Buutteanitees die zich in de acties tegen de sloop sterk gemaakt hadden, 

eisten een flinke vinger in de pap, o.a. bij de keuze van architecten. 

Het is daardoor dat wij sanen met 3 andere collega's voor dit project 

werden aangetrokken 

De buurt ligt in het gebied direct rond het centrum en toonde alle teke

nen van verval. Tegen'WOOrdig is dit nog zo, zij het in veel mindere mate. 

In deze en soortgelijke buurten wonen de mensen voor en met wie wij beo

gen te werken. De sanenwerking met beMoners vond afzonderlijk op drie ni

veaus plaats: 

1. de wijk, d.w.z. een aantal comi tees met wie een stedebouwkundig 

plan voor een vrij groot deel van de buurt tot stand gebracht werd. 

2. het blok of het casco. Op dit nivo hebben wij gerui.Ire tijd in nauw 

overleg met een groep van rrogelijke toekanstige bewoners en straat

bewoners een bouwplan voor de 9 blokken ontwikkeld. 

3. de individuele woning, hetgeen het eigenlijke indelingsexperiment 

betrof. Dit vond plaats toen de daadwerkelijke toekcmstige bewoners 

bekend waren, zo rond de start van de bouw. 

De Putstraat was een straat die zuid-west gericht was met ondiepe perce

len en zeer krappe hoekbebouwing. Het opnieuw bebouwen volgens het 

oude stramien was niet onrrogelijk maar zou zeer veel problemen met zich 

meebrengen en zou o.i. een resultaat opleveren dat teveel aan de 19e 

eeuwse toestand zou doen denken. Wij hebben daaran besloten de oriëntatie 

90 graden te draaien, waa.nree meer bouwdiepte werd bereikt en tevens een 

gunstige ligging met het oog op de bezonning. Kenmerkend namelijk voor 

het plan, conform onze benadering, is een zekere gelijkwaardigheid van 

straat- en tuinkant met een balkon sans aan de ene kant dan weer aan de 
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andere kant; soms wel zon dan weer niet enzovoorts. 

Consequentie van deze ingreep was een reeks van poorten t.p.v. het oude 

putstraattracee i.v.m. een daar aanwezig persriool. 

ontwerp rrethode 

Wij willen nu enkele opnerkingen wijden aan de rrethode die wij bij het 

ontwerpen van de blokken hebben toegepast en die in een aantal opzichten 

afwijkt van wat gangbaar is. 

In plaats van een zogenaarrrl woningtype te ontwerpen rret varianten, 

zijn wij uitgegaan van wat we noerren een ruimtelijke eenheid. 

In dit project gaat_ het om een eenheid van ongeveer 5 bij 6 rreter. Men 

kan deze eenheid beschouwen als de kleinst bewoonbare ruimte die nog 

aan zekere eisen kan voldoen. Deze ruimte-eenheid is op diverse wijzen 

schakelbaar, rret als vast oriëntatiepunt een centrale installatie

schacht. 

On de zo ontstane wooneenheden en canbinaties van wooneenheden te ont

sluiten zijn diverse mogelijkheden noodzakelijk. 

Uitgangspunt was het z.g. "Haags portiek • dat het best leek aan te 

sluiten bij de wens tot wonen aan de straat. Van dit Haags portiek 

hebben wij een aantal aanverwante ontsluitingswijzen afgeleid 

- Verder hebben wij een aantal mogelijkheden op een rij gezet die de 

buitenruimtes betreffen: tuintjes, balkons en terassen met het doel om 

het wonen aantrekkelijker te maken, gezien de vrij algemene voorkeur 

voor de woning met het tuintje. 

Tenslotte hebben wij een aantal regels bepaald ten aanzien van de ver

deling tussen vaste en flexibele indelingselernenten, waarover straks 

nog wat meer gezegd zal worden. Zij vorrren series van elementen die 

men zich als een bouwdoos kan voorstellen. 

Met deze bouwdoos bij de hand en het progranrna van eisen (waaronder de 

gewenste 'NC>ningdifferentiatie) op de achtergrond is elk te bebouwen per

ceel in te vullen. We hebben getracht zo zorgvuldig mogelijk die elernen

ten te kiezen die in een gegeven situatie het meest inpasbare resultaat 

opleverde en een maximale uitbuiting van de liggingskwaliteiten die elke 

woning binnen het blok en t.o.v. de bestaande situatie in mindere of 

meerdere mate heeft. 
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De stedel:x:>uwkundige ruimte die door de bestaande berouwing wordt bepaald, 

hebben we getracht z<xlanig in te vullen dat ondanks een hoge dichtheid en 

een nogal afwijkende verschi jningsvonn naar onze Ireni.ng een situatie ont

st.aat waarin oud en nieuw van elkaar profiteren. Ten opzichte van de oude 

bebouwing zijn in de letterlijke zin andere rerspectieven ontstaan. 

Deze rouwdoosmethode met series van elementen, waaruit telkens nieuwe 

cx::mbinaties gekozen kunnen worden, levert ondanks het feit dat de rouw

kundige eenheden tamelijk beperkt in verscheidenheid zijn een wel haast 

onbeperkte verscheidenheid aan rrogelijke wooneenheden op. Binnen het pro

ject is van bijna elke woning wel een bijzonderheid te melden die dik

wijls in relatie staat met de ligging binnen het blok , t.o.v. de tuin of 

de straat of t.o.v. de bestaande bel:::ouwing. 

Karakteristieke voorbeelden zijn de groep woningen met dakterras. 

Ten aanzien van de bouwkosten zijn wij ervan uitgegaan dat, indien het 

aantal verschillende rouwkundige elementen - dat kunnen casco-onderdelen 

zijn zoals een 1 Haags portiek 1 of woningonderdelen zoals een douche-ruim

te - beperkt blijft, het niet uitmaakt waar deze onderdelen in het geheel 

hun plaats krijgen. De hoeveelheid roateriaal en arbeidstijd blijft het

zelfde, alleen planvoorbereiding en organisatie worden gecompliseerder, 

roaar daarvan zijn de extra kosten naar verhouding welliswaar niet hele

maal onbelangrijk, maar toch ook niet wezenlijk. 

Wij beschouwen het resultaat van dit project als een bewijs ervoor dat de 

genoenrle veronderstelling niet onjuist is geweest. Wij hebben an twee re

denen gekozen voor een structuur die rond een zogenaanrle 'technische 

kern' is opgel:x:>uwd, waarin zich de vaste onderdelen bevinden als verwar

ming, W. C. , douche en verticale verbindingselementen. 

Allereerst bleek dit een plattegrondsstructuur op te leveren waarin met 

zeer geringe rouwtechnische ingrepen wezenlijke plattegrondveranderingen 

rrogelijk zijn, een van de doelstellingen van het experiment. Dit is een 

zuiver ruimtelijk gegeven, los van de technische of organisatorische 

middelen waarmee de veranderingen gerealiseerd rroeten worden. Dit kant 

andat er in de cascostructuur met kern al een ruimteverdeling aanwezig 

is, n.l. voor - midden - achter en verkeerzones, die niet veranderd kan, 

maar ook niet hoeft te worden. 

Onze tweede overweging is deze: 

ten opzichte van een volledig lege doos die volkaren vrij is in te delen, 
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waarvan voorbeelden bestaan binnen andere e:xperinentele projecten, zijn 

de rrogeli jkheden van een doos nEt kern beperkter. 

Voor ons is het echter de vraag of een volkernen vrije indeelbaarbeid wel 

nagestreefd noet worden, nog afgezien van het kostenaspect. 

Wij hebben in overleg net een groep buurtbewoners geprobeerd vooraf een 

inventarisatie te maken van gewenste plattegrondrrogelijkheden, welke in 

relatie staan net aanwijsbare behoeftes een behoefteveranderingen, zoals 

in onze hypotheses genoem:l: individualisering binnen huishoudens, wisse

lende fases in het verloop van huishoudens, veranderingen van 

taakverdelingen, enz .. 

Het bleek dat wooneenheden die in ruimte-eenheden waren opgedeeld, het

geen het geval is bij toepassing van een kern, zeer tegemoet kernen aan 

dergelijke afwisselende gebruikseisen. CX>k is in zeer veel gevallen een 

dergelijke kern juist gewenst als een efficiente wijze van ruimte-organi

satie en een doeltreffende barrière tussen ruimtes waartussen een schei

ding nodig is. 

Op de achtergrond heeft voor ons zeker ook een wat filosofische voorkeur 

meegespeeld die best eens te herleiden kan zijn op een al of niet gewen

ste beinvloeding door illustere voorgangers als Prouvé, le Oorbusier en 

Mies von der Rohe die, zoals laatst in de NRC nog te lezen was, an uit

eenlopende redenen allen voorkeur hadden voor de zogenoem:le "kernwoning" . 

Alvorens op een aantal punten in wat algemenere temen in te gaan willen 

wij nog een enkele op:nerking maken bij de flexibele woningindelingen. In 

onze ogen vornen beslissingen over de definitieve indeling van woningen 

een laatste stap in het ontwerpproces. 

Er rroeten dan beslissingen genemen worden die niet rreer zonder willekeur 

te nemen zijn indien men ervan uitgaat dat, zoals Helga Passbinder het 

gisteren zo rrooi heeft uitgedrukt, "Jan M::xiaal aan het uitsterven is". 

Wij hebben dat heel rechtsreeks kunnen ervaren binnen onze inspraakgroep 

die werkzaam was op het nivo van het blok of het casco. 

Zodra geprobeerd werd Overeenstenming te bereiken over zaken als grootte 

van slaapkam2rs, eethoeken, eetkeukens, de relaties tussen diverse ruim

tes met of zonder glas, open of dicht, bestonden er zoveel meningen als 

mensen rond de tafel en we hebben redenen te veronderstellen dat deze 

groep van ca. 12 mensen een redelijke afspiegeling van de buurtbevolking 

vormde, voor zover zoiets mogelijk is. 
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Doordat wij het geluk hadden dat ons project als experiment door de SE.V 

en het Ministerie erkend werd, werd het ons mogelijk gemaakt om de feite

lijke toekomstige bewoners individueel bij het afmaken van het ontwerp te 

betrekken en konden de barrières die dit in de weg stonden uit de weg 

worden geruimd. Hierbij gaat het ~el om barrières van psychologische 

aard als om barrières in de sfeer van Voorschriften en Wenken, artikelen 

uit de gemeentelijke bouwverordening e.d. 

Wat de gekozen woningindelingen betreft wil ik volstaan met enkele voor

beelden. 

Wat de beoordeling van het eindresultaat van het indelingsexperiment be

treft, kunnen we verwijzen naar de opmerkingen die Jos Smeets gisteren al 

gemaakt heeft, welke wij zonder meer kunnen onderschrijven n.l. 

1. een aantal bewoners heeft wel een plattegrond vastgesteld naar eigen 

behoefte, maar heeft tijdens de rit afgehaakt; 

2. kosten lijken in overeenstemming met de hypothese geen aanzienlijk 

probleem en passen binnen het gebruikelijke budget; 

3. m.b.t. gebruikmaking van de mogelijkheden van flexibele plattegronden 

in de fase van het beheer rroet nog veel meer werk verzet worden. 

Filosofie achter het experiment. 

De met de SE.V afgesproken inhoud van het experiment betrof kosten- en be

heerstechnische consequenties van flexibele plattegronden. Dat zijn ech

ter volgens ons geen losstaande vraagstukken, daar ze nauw met woon- en 

ontwerptechnische en zonder meer ook met architectonische vraagstukken 

vervlochten zijn. Op dit verband ligt juist het accent van onze aanpak en 

om deze reden willen wij het vraagstuk flexibele platt-egronden nog een 

keer op een wat algemener nivo aan de orde stellen alvorens dan op het 

resultaat van het experiment en op problemen van kosten en beheer in te 

gaan. 

Men kan zeggen dat een ontwerp twee dimensies kent: 

de dimensie van het object, waarbij het object als een ruimtelijk 

geheel in een ruimtelijk verband beschouwd rroet worden, 

en de dimensie van de tijd waarin het ontwerp zich geleidelijk profi-
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leert door een bepaalde positie in een ruimtelijk geheel in te nexren. 

De ruimtelijke functie van het object kent een naar binnen en een naar 

buiten gerichte waarde of hoedanigheid. Hetgeen binnen een ruimte gebeurt. 

bepaald haar dimensie. Wij zijn wat dat betreft met het ontwerp juist 

niet van de woning als ruimtelijke eenheid uitgegaan, maar ook niet van 

een neutrale, dus eigenschapsloze ruimte, waarop in wezen de gangbare fi

losofie van flexibele plattegronden gebaseerd is. In plaats daarvan is de 

ruimtelijke eenheid waarop ons project gebaseerd is voor de helft al 

woonruimte, maar voor de helft ook nog niet, want deze woonruimte kan nog 

zus of zo of in dit of dat verband gebruikt worden. Wat de dimensienering 

van deze eenheid betreft, zo schijnt uit sociologisch onderzoek gebleken 

te z~ Jn (verricht aan de uni vers i tei t van Oldenburg) dat het wonen binnen 

en buiten het gezinsverband zich in eenheden van plus-minus 30 vierkante 

meter afspeelt (afmetingen die trouwens ook aan de "klassieke" voor- en 

achterkamer van het Nederlandse woonhuis in zijn historische oorsprong 

doen herinneren) • Zo'n observatie is natuurlijk ook zonder sociologisch 

onderzoek m:>gelijk. Voor het woonvertrek spreekt het vanzelf. Wat betreft 

het slaapgedeelte van de woning zal het, zeker heden ten dage, zelden 

voorkaren dat meer dan twee slaapkamers naast elkaar kunnen liggen, zon

der dat er geluidstechnische storingen optreden (uitgaande van noodzake

lijkerwijs geluidtechnisch onvoldoende lichte scheidingswanden). 

Op basis van dergelijke observaties kamt men gauw tot de conclusie dat in 

gezinnen - zeker gezien huidige ontwikkelingen - een soort "onderwonin

gen" ontstaan, relatief zelfstandige vertrekken, die juist voor deze di

mensioneringen geëigend Z~Jn. De scheidslijn tussen gezins- en groepswo

ningen wordt uit dit oogpunt steeds vager; het spreekt voor zich zelf dat 

geneende ruimtelijke eenheden voor de canbinatie tot groepswoningen ge

ëigend zijn. 

Wat betreft de naar bui ten gerichte waarde van de ruimte-eenheid, is de 

verandering van het wonen in de tijd cruciaal. Niet alleen op de lange 

terrni jn - vandaag weet men heel goed dat de kwalitatieve vraag naar wo

ningen over generaties verandert en dat het gevaarlijk is an niet-flexi

bele woningen te bouwen - ma.ar ook op de korte termijn van ieder afzon

derlijk woningbouwproject zelf. 
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In Arnhan is gebleken dat de daadwerkelijke vraag er heel anders uitzag 

dan de door het programma van eisen vastgestelde woningdifferentiatie: 

nog meer kleine woningen. Maar ook dat beeld kan toevalligheden vertonen. 

Hierdoor was het misschien verstandiger of "zuiniger" geweest, de aaneen

schakeling van de ruimtelijke eenheden tot woningen pas in samenspraak 

met de daadwerkelijke bewoners vast te leggen. Dat is eigenlijk een on

derdeel van ons "systeem", ook al hebben wij in Arnhan vaste woningen ge

bouwd. Men kan dit "systeem" met een hotel bestaande uit wat grotere, 

dwars, langs of vertikaal schakelbare kamers vergelijken; of met de be

kende blokkendoos bestaande uit kleine vierkante blokjes die je met een 

toetsenbord in oneindige canbinaties aan elkaar kunt schakelen (hetgeen 

trouwens bij de gangbare portiekontsluitingen ormogeli jk is) . 

Het is natuurlijk de vraag in hoeverre dergelijke ideeën nog abstrakte en 

ook mechanische utopiën zijn. Dat zal niet voor eens en voor altijd te 

beantwoorden zijn, maar zal telkens van de betrokken bevolking of doel

groep en van haar behoeften afhangen. 

Wij willen nu aan de hand van een aantal plaatjes en met alle voorbehoud 

t.a.v. ons bescheiden project er een idee van geven hoe een dergelijk 

"vloeiende ruimte" ook een heel ander uiterlijk van woonomgeving inhoudt. 

Nonnaal tekent de architect vrij zelfverzekerd zijn gevels en ook de 

gangbare architectuurfotografie is dienovereenkanstig. Het meest tot 

uitdrukking kant dat in syrnetrieën, die juist door de postlooderne archi

tectuur weer benadrukt wordt en die ook doorgaans karerkend zijn voor de 

volkswoningbouw. Dit soort verschijningsvormen wil voorschrijven hoe de 

omgeving gezien m::>et worden, terwijl de waarneming haar eigen wegen gaat, 

haar eigen referentiepunten opspeurt en ook haar eigen ruimtes creëerd, 

vaak dwars tegen de ontworpen omgeving in. Wij menen dat het ontwerp daar 

ergens tussen in m::>et zitten, tussen een vaste en zelfverzekerde vo:rm, 

die per definitie altijd autoritair is, en een nog niet geheel geprofi

leerde vo:rm, die het voor een deel nog aan ieder individu overlaat an 

zich zijn eigen oriëntatiepatroon en ook zijn eigen gedaanten daarin te 

creëren. 

Alleen een dergelijke relatie tussen het gebouwde object en de waarneming 

ervan kan een beeld laten ontstaan dat ook werkelijk iets met de reali-
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teit van het wonen te maken heeft. Want deze is niet zo syrrmetrisch, 

zelfverzekerd en vastgelegd als de architectonische verschijningsvormen 

doorgaans suggereren. 

Wij kunnen nu tot de tweede van bovengenoerrrle dimensies over gaan: de di

mensie van de tijd van het ontwerp. De tijdelijke organisatie van het 

ontwerp is een belangrijk middel cm de bewoner in staat te stellen de 

voor hem geëigende woning te kiezen of in te richten. Refererend aan de 

drie reeds genoerrrle nivo' s van inspraak (stad, blok, woning) praten wij 

hier alleen op het nivo van de woning, d.w.z. de afsterrming van de wo

ning, gezien in al haar deelfacetten, op de daadwerkelijke bewoner. Hier

bij is, zoals al gezegd, de flexibiliteit maar een kwaliteitskenmerk on

der andere en niet iedereen heeft daaraan behoefte. Hieruit resulteren 

wederem twee nivo' s van afsterrming van de woning op de daadwerkelijke 

"vraag": 

ten eerste de keuze, resp. de toewijzing van de juiste woning als 

een specifieke canbinatie van de in het begin genoerrrle kwalitatieve 

aspektenen 

ten tweede, indien nodig, de afsterrming van de daadwerkelijke plat

tegrond. 

Hieruit wederan resulteren drie fases: de "werving" van bewoners, de toe

wijzing van de woning en het individuele ontwerp. Alvorens hierop -

d.w.z. op het woontechnische niveau en op het eigenlijke resultaat van 

het experiment in te gaan, noet gezegd worden dat de cmstandigheden, 

ondanks de scepsis die men in het begin t.a.v. flexibele plattegronden 

had, voor een dergelijk ingaan op bewonerswensen gunstig waren. Niet al

leen oorlat er heel wat enthousiaste en actieve buurtbewoners en rrogeli jke 

huurders waren, maar ook oorlat de situatie voor ons op de woningmarkt 

gunstig was - en misschien nog is. Want de woningbouwvereniging had aan

leiding te vrezen de woningen niet te kunnen "slijten" (deze tenn is ge

vallen). 

On inspraak werkelijk te effectueren is het nodig cm rrogelijke huurders 

bij een dergelijke procedure van grof naar fijn doelgericht voor te lich-
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ten. Vcx:>r de "werving" werden een aantal advertenties in de lokale pers 

geplaatst en ongeveer 250 huishoudens, die op basis van een urgentielijst 

geselecteerd waren, aangeschreven. Hiervoor werd van een foldertje ge

bruik gemaakt, waarop het project in grove lijnen was anschreven en cx:>k 

op de speciale rrogeli jkheden tot inspraak gewezen werd. Daarnaast werden 

een drietal informa.tieavonden in de buurtv.rinkel georganiseerd, waar de 

plannen en de procedure door ons werden toegelicht. Belangstellenden kon

den zich bij deze gelegenheid ook schriftelijk definitief inschrijven. 

Er zijn niet veel neer gegadigden dan beschikbare woningen geweest. De 

woningbouwvereniging heeft op basis van deze ui tkanst de woningen defini

tief, maar nog niet refererend aan een bepaalde woning, toegewezen. 

Van de 91 geselecteerde huishoudens zijn er 73 op de "woningmarkt" ver

schenen, die georganiseerd werd cm de daadwerkelijke woningen toe te 

wijzen. Hiervoor werd aan de 91 geselecteerde huishoudens een gedetail

leerde informa.tiebrochure toegezonden. Deze bevatte alle verschillende 

plattegronden (1 :200) waarbij ook de ligging ervan was kenbaar gemaakt. 

Met narre voor alle grote woningen, waar van verschillende indelingswoge

li jkheden sprake was, was naast een leeg (in onze temen, zie boven) car

cas een aantal indelingsvarianten als "voorstellen" van de architecten 

getekend. Nélast de keuze van de woning konden de huurders hierop op twee 

manieren inspelen: 

1. volstaan met de standaardplattegrond van de betreffende woningsoort 

(naar aantal kan:ers: waarbij de standaardplattegrond dcx:>r ons pas 

op de woningmarkt kenbaar gemaakt werd, teneinde de infornatie in 

de brochure niet eenzijdig te accentueren) of 

2. zich te laten adviseren door ons cm tot een juiste keuze of eigen 

indeling te karnen. 

Van de 73 participanten hebben ongeveer 50 vcx:>r een individueel advies 

gekozen. Hierbij gaat het voor de helft cm kleine woningen waar alleen 

marginale ingrepen en de keuze open of gesloten keuken rrogelijk was (uit

gezonderd zekere af sternning van dakwoning op wensen van kunstenaar) . 

Van de resterende grote woningen zijn 5 - 8 woningen (kwestie van defi

nitie) in een van de standaardplattegrond duidelijk afwijkende vonn uit 

de bus gekarnen met als de neest radicale versie de "lege plattegrond" met 

of zonder bijzondere inbouwsels. De rest koos voor kleinere, maar niet 
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persé onbelangrijke afwijkingen. 

Een observatie van het gebruik van de woning lag bui ten het bestek van 

ons exp?riment. Desondanks is het zand in de ogen strooien an hierop niet 

in te gaan, zij het ook op het rreest globale nivo. Wij hebben vemanen 

dat een zeker percentage van de 'WOningen niet aan diegenen verhuurd is op 

wie ze eigenlijk afgesterrrl zijn. Wij willen de preciese gegevens hierover 

nog nagaan, want het lijkt ons een belangrijke indicatie die niet zo maar 

als "mislukking" afgedaan mag worden. 

Conclusies t.a.v. flexibiliteit. 

De tot nu toe aan de orde gestelde observaties over de angang met f lexi

bele plattegronden zijn weliswaar nog vrij grof, maar laten toch al enige 

conclusies toe 

schouwing gelaten: 

vooreerst de bouwtechnische consequenties buiten be-

1. Toelaatbare wachttijden. 

Het ontwerp- en participatieproces dient op de voor de betrokken bevol

king aanvaardbare wachttijd afgesterrrl te zijn. Voorbehouden het nagaan 

van de werkelijke bezetting van de woningen, hebben wij de indruk dat de

ze in ons geval niet langer dan een jaar, globaal de bouwtijd dus, had 

m:>gen zijn, misschien nog korter (de werkelijke wachttijd, alleen op het 

derde van bovengenoem:ie nivo' s uiteraard, was ruim 18 maanden). Dat bete

k·?nt dat het ontwerpen, tenminste op het nivo van de indeling van de wo

ningen, en de uitvoering elkaar overlappen. Als men een uitvoeringsproces 

analyseert, zal men zien dat dit geen onoplosbare problemen met zich mee

brengt, maar wel problemen die op een doelgerichte wijze aangepakt moeten 

worden. 

2. Afsterrming ontwerp - procedure - doelgroep. 

Uit het voorgaande punt, maar ook uit onze ervaringen met het exp?riment 

in het alga:reen, blijkt dat de aangesproken doelgroep, het ontwerp (de 

aard van het project, of de "bouwwijze" ervan, zoals J.Westra het gedoopt 

heeft) en de wijze en anvang van inspreken nauw met elkaar vervlochten 
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zijn. Jongere huishoudens b.v. zullen meer bereid zijn an ongebruikelijke 

woonvormen uit te proberen. Hogere inkanensgroepen kunnen langer wachten; 

de laagste inkanensgroepen zullen ook in dit opzicht het meest kwetsbaar 

zijn, waaruit niet geconcludeerd ma.g worden dat zij geen belang bij 

flexibele woningen zouden hebben. 

Gezien dergelijke feitelijkheden, die hier alleen aangestipt kunnen wor

den, lijkt het ons verstandig al in de programnafase tussen betrokkenen 

(woningbouwvereniging, huurders- en wijkorganisaties enz.) niet alleen de 

kwantitatieve gegevens vast te leggen, ma.ar ook de aangewezen doelgroep. 

Hieruit volgt dan de rest: de aard van het ontwerp en de organisatie er

van tot aan de vervlechting met de produktie toe (misschien tevens aanne

mer- en/of architecten keuze). 

3. Doelgerichte combinatie van de verschillende kwaliteitskenmerken van 

de woning. 

Wat betreft dit punt, waarop het accent van onze inbreng lag, kan worden 

gesteld dat onze veronderstelling "bewezen" is: 

de af stemning "vraag - aanbod" per individueel huishouden kan vergaand 

door een geleide selectie uit een beschikbaar prograrnna van ontwerpalter

natieven (als mogelijke combinaties van de verschillende kwaliteitsken

merken) gebeuren. Radicale individuele ingrepen zijn alleen voor een 

klein deel werkelijk gevraagd en zinvol. Zulks globaal voor alle woningen 

beschikbaar te stellen zou bij doelgroepen, zoals die met wie wij te ma.

ken hebben gehad, een overinvestering en tevens een overtechnificering 

betekenen. 

4. Ontwerptechnische consequenties. 

De geleidelijke wederzijdse aanpassing van ontwerp en behoefte betekent 

een vergaand overhoop gooien van de gangbare werkwij ze van de architect. 

Noch kan hij een vaststaande en onflexibele woning in de oude stijl 

ontwerpen, noch een ruimte die ten aanzien van het gebruik "neutraal" is 

en die dan op verschillende wijzen ingevuld kan worden, ma.ar wel iets dat 

daar ergens tussen in zit. Hij moet zich er rekenschap van geven hoe een 

gegeven ruimte op verschillende wijzen gebruikt kan worden. Hij ma.g deze 

kennis naar de bewoner toe niet verzwijgen en hij moet tevens de bewoner 

de vrijheid voor de hem telkens passende eigen inbreng kunnen bieden. Dat 
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betekent dus an met afgewerkte en niet afgewerkte ontwerpen tegelijk te 

werken en de daaruit autanatisch voortvloeiende vervlechting met het uit

voeringsproces. Dat betekent vooral ook de aanbesteding en verrekening 

van de werkelijke kosten onder kontrole houden. Dat was naar de gebruiker 

toe geredeneerd, maar ook naar de uitvoering toe onstaat een nieuwe werk

wijze. Het nieuwe typebegrip, waarbij gebruiks- en produktieëenheid iden

tiek zijn, is van de baan (dat heeft ons dan ook bijna de opdracht gekost 

omdat niemand dit wilde geloven; de relatief lage aanneemsom, die niet 

alleen aan de scherpe concurrentie in die tijd toegerekend kan worden, 

heeft dan het tegendeel bewezen). Wij hebben het probleem van de typen 

ook eerst tijdens de rit onderkend en op basis daarvan dan ook geprobeerd 

om het tekenwerk op de daadwerkelijke aard van het produkt af te stemmen. 

De volgende keer gaan wij radicaal niet met een eendilrensionaal typebe

grip werken, maar met een meerdimensionele kode. Dat zal wel, naar de 

aannener toe, op het eerste gezicht verwarrend overkaren, maar het is wel 

de juiste manier om voor de bouwvoorbereiding en de uitvoering de relatie 

tussen gebruik en produktie op een doeltreffende wijze transparant te ma

ken. 

'Ibt slot. 

Tenslotte nog enige opnerkingen over de vraagstukken 1 kosten 1 en 1 beleid 1 
• 

Het ~rdt steeds duidelijker dat in de gesubsidieerde ~ningbouw een au

gaan met flexibiliteit nauw is vervlochten met een overkoepelend volks

huisvestingsbeleid. Dit betreft vooral ook het beheer; het is eigenlijk 

onzinnig am een ~ning flexibel te bouwen zonder daarbij de nodige rege

lingen voor het latere gebruik van de ~ning over generaties gerekend 

ui teraard te betrekken, zoals herverhuur, canpensatie van door huurders 

gemaakte kosten en dergelijke. Produktie, gebruik en beheer ~rden door 

flexibiliteit rechtstreeks in een nauw verband gebracht. Wij kunnen dit 

probleem hier alleen signaleren, want ons experiment lag niet op dit 

vlak, maar op kosten en administratieve vraagstukken tijdens ontwerp en 

produktie van flexibele plattegronden. 

Wij hebben al gezegd dat flexibiliteit geen kostenvraagstuk is, maar een 

vraagstuk van organisatie, een sociaal vraagstuk uiteindelijk. Dat blijkt 
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dan ook uit de kosten voor flexibiliteit die bij ons project zijn ont

staan en die relatief bescheiden zijn: ongeveer f 1. 400,- per flexibele 

woning, exclusief het architectenwerk. Ongeveer twee/derde van dit bedrag 

betrof extra kosten voor werkvoorbereiding van verschillende aard; de 

kosten van extra materiële middelen zijn dus miniem. 

Voorts is te bedenken dat de door ons gemaakte kosten ten dele toe te re

kenen zijn aan de onervarenheid van de aannem:ll" (ondanks dat het een van 

de grotere woningbouwers betrof) en ook van de andere betrokken en voor 

een deel aan de weerstand die in het begin tegen flexibele plattegronden 

bestond. Bij een beproefde, doelgerichte en geaccepteerde aanpak zouden 

deze kosten zeker voor een aanzienlijk deel, misschien de helft, nog ver

laagd kunnen worden. Voorwaarde echter hiervoor is dat het vigerende re

gelsysteem wordt bijgesteld, dat vandaag een beletlirering voor het flexi

bele bouwen betekent. 

Vanuit een technisch oogpunt gezien, betekent dat dat de wijze van pr~ JS

vormi.ng en aanbesteding wordt aangepast. Een kenmerk van flexibel bouwen, 

zeker als men rret bovengenoenrle aanvaardbare wachttijden rekening houdt, 

is dat de definitieve kosten van de woning pas tijdens het uitvoerings

proces bekend worden. 

Dat betekent dat bij de aanbesteding, resp. prijsvorming, rret een vast en 

een variabel gedeelte gewerkt noet worden. 

Het variabele gedeelte betreft alle kostenbestanddelen die pas tijdens de 

participatieprocedure vastgelegd kunnen worden. Deze p:>si ties kunnen al

leen als stelp:>sten aanbesteed worden, dus niet in de werkelijk te pro

duceren hoeveelheden. De laatste kunnen echter in hun totale cmvang ge

schat worden, zodat door de geldgever een soort garantiebedrag gereser

veerd kan worden, en de aannerrer een idee krijgt van de orde van grootte 

van het te leveren werk. Bij een aanpak zoals de onze, die op minimalisa

tie van kosten van flexibele plattegronden is afgesterrrl, ligt dit varia

bel gedeelte van de aanneemsan in de orde van grootte van fSOO,- per wo

ning (als men dus emee rekening weet te houden dat alleen voor een be

paalde fractie van de te bouwen woningen flexibiliteit zinvol is - uit

gezonderd een principiële scheiding drager-inbouw, die vandaag de dag een 

vanzelfsprekendheid is). Dat is van de ruim f 70.000,- voor een gemiddel

de woning een bescheiden aandeel, waardoor een flexibele regeling realis-
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tisch lijkt. 

Wij hebben geprobeerd een arrqaan met een vast en flexibel gedeelte van de 

aanneemsan in Arnhan uit te proberen (met zekere beperkingen) J gezien de 

afwijking van de gangbare werkwijze is dit echter niet gelukt. 

Hetzelfde betrof de huurvaststelling. 

Verdisconteerd via de nonnale subsidiëring betekent een bouwkostenverho

ging van ruim f 1.000,- een maandelijkse huurverhoging in de orde van 

grootte van f 10,-. 

De huurders in Arnhem zijn bereid geweest een dergelijke huurverhoging 

als kostenconsequentie van hun individuele inbreng te aanvaarden en wij 

hebben geprobeerd an het experiment, uitgezonderd de kosten van ons werk, 

door zo een huurverhoging te financieren. 

Eveneens an redenen van afwijking van de gangbare werkwijze is ook dat 

niet gelukt. De kosten van de individuele afstenming van een deel van de 

woningen werden over het hele project verdeeld en gedeeltelijk bovendien 

door een extra bijdrage gefinancierd. 

In het kader van door bewoners te dragen kosten is het misschien nog zin

vol an erop te wijzen dat betrokkenen voor zelfwerkzaamheden t.b.v. de 

indeling van de woning weinig voelden. Men kon in ons project een lege 

woning huren en de resterende scheidingswanden binnen de woning zelf zet

ten. Gezien de minimale mogelijke huurverhoging bij een uitvoering van de 

betreffende werkzaamheden door de aannemer bleek hier niemand een zinvol

le activiteit in te zien. 

Last but not least, het grootste struikelblok voor een flexibel angaan 

met het wonen (althans in de gesubsidieerde sektor): de vigerende voor

schriften. 

De woning voor het "Existenzminirm.nn", waarvan deze woningen uiteindelijk 

zijn afgeleid, is juist daaran qua ruimte zo minimaal, cm:lat ze niet 

flexibel is. 

Zeker is het mogelijk an ook de oude 'voorschriftenwoningen 1 in beperkte 

mate flexibel te maken. Echter, an werkelijk flexibel te kunnen ontwerpen 

en bouwen m:>et men zich van de woonvorm voor het "Existenzminirm.nn" vol

kcmen los maken. Dat geldt niet alleen uit ontwerptechnisch oogpunt maar 
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ook gezien de huidige daadwerkelijke vraag naar woningen. Als men de~ 

ningbezetting volgens de, mede door ons geregelde, toewijzing in Arnhem 

bekijkt, ziet men dat deze radicaal anders is dan die welke door het 

voorgeschreven stelsel van 2-, 3-, 4- enz. k.alrerwoningen met bijbehorende 

opnamecapaciteit wordt voorzien. Voor een groot deel -maar niet uitslui

tend - treft men een, gemeten naar de oude maatstaven, extensief ruimte

gebruik aan; 4-kanerwoningen voor 2 of 3 personen b.v •. Deze huishoudens 

hebben voor een deel bepaalde scheidingswanden gewoon weggelaten - wat 

door ons ontwerp bewust was gesuggerereerd - en de woningen hebben hier

door de nauwheid verloren, waardoor de gesubsidieerde woningbouw 'berucht 

is. 

Als men relatief bescheiden bouwkostenverhogingen en rrogeli jke overeen

kanstige huurverhogingen daar tegen uitzet, wordt duidelijk dat de oude 
1 voorschriftenwoning 1 ook in kostentechnisch opzicht minder dwingend is 

dan doorgaans wordt verondersteld (m.a.w. de aanwas aan bouwkosten en de 

toename aan vierkante meters, binnen bepaalde grenzen, zijn niet even

redig ) . 
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Bewonersparticipatie bij nieuwbouw; een praktijkgeval in Klarendal. * 

J. Smeets en C. le Nobel 

Inleiding 

Het experi.n'ent "Participatie op basis van een gegeven karkas" betreft een 

woningbouwproject onder woningwetcondities uitgevoerd in de stadsvernieu

wingswi jk Klarendal te Arnhem. 

Het experi.n'ent is er een in de reeks van vele in het kader van het expe

ri.n'entenbeleid 'nieuwe stijl' van de Stuurgroep Experi.n'enten Volkshuis

vesting. 

In dit beleid-nieuwe-stijl is er niet alleen aandacht voor ontwerpaspec

ten van het bouwproces, zoals bij het experi.n'entenbeleid in de jaren 60 

en 7 0 het geval was, maar krijgen ook de andere aspecten van het bouwen 

en wonen ruime aandacht ( programnering, uitvoering, verdeling en beheer) • 

(1) 

In dit kader wordt een breed licala aan experi.n'enten ondersteund. fbofd

accent ligt echter op experi.n'enten die betrekking hebben op de 2 volgende 

probleemvelden:(2) 

De relatie tussen kosten en kwaliteit in de volkshuisvesting 

Zeggenschap en keuzevrijheid van bewoners in de verschillende fasen 

van het bouwproces. 

Het experi.n'ent in Klarendal heeft betrekking op beide thema.' s. 

Cm het een en ander goed te kunnen begrijpen is het mxx:izakeli jk een on

derscheid te maken tussen de doelstellingen van het project en de doel

stellingen van het experi.n'ent. 

*ni t artikel kant in grote lijnen overeen met hoofdstuk 1 uit het rapport 
"Kwaliteit, keuzevrijheid en kosten" een evaluatie van het experi.n'ent 
"Participatie op basis van een gegeven karkas", Klarendal, Arnhan. Naast 
beide genoarrle personen hebben de heren M. Broos, J. Frenken en A. v. d. 
Sande meegewerkt aan dit onderzoek. Het onderzoeksrapport is te bestellen 
bij de Vakgroep Stadsvernieuwing, Afdeling Bouwkund.e ,TH Eindhoven. 

EXPERIMENTEN IN DE STADSVERNIFl.:JWI}I; 67 



De doelstellingen van het project zijn als volgt geformuleerd. Het pro

ject beoogt een bijdrage te leveren aan een verhoging van de kwaliteit in 

de woningbouw. Hieraan zijn volgens de archi teeten een aantal aspecten te 

onderscheiden die in samenhang net elkaar de kwaliteit bepalen: grootte, 

ligging, keuzevrijheid en flexibiliteit. Al deze aspecten bepalen de 

rrogeli jkheid an tot een af stemning te karen tussen de woning en de speci

fieke behoefte van de bewoner en de differentiatie daarin. 

In dit kader is er -stapsgewijs- op 3 nivo' s sarrengewerkt net potentiële 

gebruikers: 

Op het nivo van de wijk, waar in sarrenspraak met een aantal 

cani tees een stedebouwkundig plan is opgezet dat heeft geresulteerd 

in een grote stedebouwkundige di versi tei t. 

Op casco-nivo, waar geruime tijd overleg is gevoerd met een groep 

van mogelijke toekanstige bewoners en bewoners uit de directe an

geving an een bouwplan voor 9 blokken te ontwikkelen 

Op het nivo van de woning, waar met potentiële bewoners overleg 

gepleegd is over de indeling van de woning. 

Het experirrent heeft slechts betrekking op het 3e nivo, waarbij het doel 

geweest is an net zo bescheiden mogelijke middelen voor de toekanstige 

bewoners een wezenlijke inbreng mogelijk te maken m.b.t. de indeling van 

de hen toegewezen woning, gegeven het carcas. Volgens de archi teeten is 

deze grotere flexibiliteit mogelijk binnen een normaal woningwetbudget en 

gaat het hierbij niet zo zeer an een technisch vraagstuk, als wel an een 

ontwerp vraagstuk, een vraagstuk van organisatie, beheer en kostenbewa

king. 

Het is bovendien van belang te weten dat de erkenning als experirrent pas 

nà de aanbesteding/gunning een feit was, waardoor za.vel door de HID als 

door de aannemer het project aanvankelijk als gangbaar project is 

behandeld. 

In de aanvraag bij de SEV werd het experirrent als volgt anschreven : 

inspraak bij de definitieve indeling en uitrusting van de woning op 

basis van een gegeven karkas, 

68 

idem, met medewerking van de daadwerkelijke bewoners bij de ui tvoe

ring, 

consequenties van flexibele plattegronden voor het beheer. 
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Het experiment zou dienen cm de volgende hypothese te toetsen: 

"Het is I"'"'gelijk cm met een relatief bescheiden aantal verplaats

bare elementen - ook in het kader van de woning'NetboUW - tot een 

aanpasbaarbeid van woningen te kanen, die een antwoord kan vonnen 

op te verwachten toekanstige ontwikkelingen in woonvormen. We den

ken hierbij aan de woning, die meeverandert met veranderingen in 

samenstelling en leefwijze van het gezin, alsook - binnen dezelfde 

bouwstruktuur - aan woonruimte die geëigend is voor woonvonnen, die 

afwijken van die welke passen bij het traditionele gezin". (3) 

Het project anvatte 93 "projectwoningen". Hiervan zijn er 77 bij het ex

periment bet.rokken geweest ( "experimentwoningen"). Uiteindelijk heeft dit 

geleid tot veranderingen in 34 "gewijzigde woningen". 

Doel en met.hooe van het onderzoek 

Doel van het onderzoek was een evaluatie van het als experiment erkende 

gedeelte van het project. Centraal stond hierbij de vraag in hoeverre de 

resultaten van het experiment voldoen aan de doelstellingen die eraan ten 

grondslag liggen. 

In de visie van de SEV vinden dit soort evaluaties in 2 fasen plaats. ( 4) 

Direct na afloop een soort basisevaluatie, waarin in hoofdlijnen wordt 

aangegeven of de zaak volgens de opzet gelopen is. Indien wenselijk, 

vindt er als vervolg een verdere evaluatie plaats. Dit onderzoek kan 

beschouwd worden als een 'basisevaluatie' 

In het kader van de evalueerbaarbeid van experimenten wordt bovendien 

door de SEV als voorwaarde gesteld dat tijdens het experiment door de 

initiatiefnener(s) c.q. coördinator(en) een dossier wordt aangelegd, 

waarin zaken als voortgang, besluitvonning e.d. worden vastgelegd. In dit 

onderzoek hebben we hiervan de vruchten I"'"'gen plukken: het dossier is de 

belangrijkste bron geweest. Als aanvulling hierop hebben een aantal ge

sprekken plaats gevonden met de voornaamste participanten in het bouw

proces: 

de opdrachtgever, tevens eigenaar en beheerder (de Centrale Woning

stichting te Arnhem, in de persoon van Hr G. Heuver), 
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de aannemer (Sanders Verenigde Bedrijven Arnhem, in de persoon van 

Hr. J. Willemse) , 

de opbouwwerker bij de werkwinkel Klarendal (Hr R.Dekk.er), 

de architecten (HH W.Klinkenbijl en M.Hellgardt). 

Vooral deze laatsten zijn ons zeer behulpzaam geweest bij de evaluatie 

van het project; bovendien waren zij het die het dossier hebben aangelegd. 

De 'bewoner' als participant kant slechts 'indirect' aan het woord, in 

die zin dat onderzocht is in hoeverre zijn participatie van invloed is 

geweest op het woningontwerp • Het gaat bij deze evaluatie dan ook an een 

'projectevaluatie' en niet an een 'bewonersevaluatie' . Een bewonerseva

luatie viel gezien de beschikbare middelen, maar ook gezien het tijdstip 

van evaluatie buiten het bestek van dit onderzoek. 

Onderzoeksvragen en opzet van het evaluatie-onderzoek 

Het onderzoek spitste zich, oonform de onderzoeksopdracht, toe op de 

volgende drie aspecten van het experiment: 

( 1) de bewonersinbreng 

(2) de financiele aspecten i.v.m. de afwijkende plattegrondindeling, 

( 3 ) de procedurele gang van zaken en de regelgeving. 

ad ( 1) : Met betrekking tot de bewonersinspraak zijn de volgende onder-

zoeksvragen opgesteld: 

- Op welke wijze heeft de selectie van bewoners plaatsgevonden, zovvel 

naar aantal als naar gewenst nivo van inspraak? 

-Welke is de feitelijke invloed geweest en op welke aspecten van het 

wonen had dit betrekking? 

In hoeverre zijn de gearticuleerde wensen gehonoreerd m.b.t. de ver

schillende aspecten? 

ad (2): M.b.t. de financiële aspecten in verband met de afwijking van de 

plattegronden zijn eveneens een aantal vragen onderzocht: 

- In hoeverre en in welke mate is er sprake van 'afwijkingen' t.o.v. de 

bestekversie, die gebaseerd is op de vigerende boU'N- en woontechnische 

voorschriften en regelingen? 

- Welke zijn de kostenimplicaties van deze afwijkingen voor: 
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+de directe kosten(uitvoeringskosten), 

+ de indirecte kosten(voorbereidings-, calculatie, ontwerpkosten e.d.)? 

ad ( 3 ) : Tenslotte de procedurele gang van zaken. Zowel in de voor

bereidings-, de uitvoerings-, als in de beheersfase heeft men te maken 

met een canplex aan regelgeving, waar dit soort experinentele projecten 

vaak mee in conflict kant. Onderzocht wordt de vraag: 

- Welke zijn de knelpunten op de volgende terreinen van regelgeving?: 

+ de procedures m.b.t.de aanbesteding en gunning, 

+ de bouw- en woontechnische voorschriften, 

+ de regels m.b.t.de huurvaststelling, (waarbij een onderscheid 

gemaakt kan worden tussen de huurvaststelling bij oplevering 

en de huurprijsbepaling na 5 jaar), 

+ de regels bij toewijzing, bewonersmutatie,e.d., 

+het architectenreglement bij woningwetwoningen (RT '63), 

Op de filosofie achter het experiment en de wijze waarop deze is 

uitgewerkt is in het voorgaande stuk, de inleiding door Hellgardt en 

Klinkenbijl, al uitgebreid ingegaan. 

We beperken ons tot de belangrijkste knelpunten en aanbevelingen uit het 

onderzoek. 

In schema zijn deze als volgt samen te vatten:(zie volgende pagina) 

Oorspronkelijke en uiteindelijke opzet van het experinent 

Tijdens het experinent heeft een zekere reductie in de oorspronkelijke 

opzet plaatsgevonden: 

Voor participatie bij uitvoering, in de vorm van zelfwerkzaamheid, 

bleek bij de be.woners geen anino te bestaan. Belangrijkste reden 

hiervoor is geweest dat het effect hiervan op de woonlasten te gering 

is. 

Ook zijn de gevolgen van flexibiliteit voor het beheer te verwaar

lozen. Reden hiervan is de opstelling van de woningbeheerder na het 

besluit cm de geplande Faay-wanden te vervangen door een goedkoper, 

maar 'minder' flexibel systeem van Gibo-wanden. Achtergrond hiervan 

is dat het oorspronkelijke systeem te kostbaar is gebleken, gegeven 

de stichtingskosten. 

In feite is het experiment daardoor ingeperkt tot de inspraak van be.wo-
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FASE MIJLPAAL 

",. initiatief 

voorlopig 
progruma 

> definitief 
progranma 

definitief 
ontwerp 

) 
goedgekeurd 
ontwerp 

> i nschri j ving 

::::= gunning 

> oplevering 

beheer 
...... 

STAP 

opdrachtverlening 

overleg + onderzoek 

• budgettering 

opstellen definitief 
prograrrma 

• schetsen en toets 

• overleg instantfes 

• bestek en prijs 

• goedkeuring prijs + 
financiering 

• uitvoering 

• woningtoewijzing 

• onderhoud 

• bew. mutatie 

KMELPUfH 

het vaststellen van 
een budget 

honorering architekt 
(R.T. 1963) 

• het p.v.e. bevat een 
woningbouwprograrnma, 
terwijl bij het expe
riment daar tot in de 
besteksfase vanafgewe
ken kan worden 

• informeel toetsen v.e. 
onvolledig ontwerp 
toetsen v.e. onvolledig 
ontwerp aan: 
• brandweereis 
• welstand 
• GSB 
- M.b.v. 
- bestemmingsplannen 
-vzw 
het maken van duidelijke 
afspraken met de aannemer 
terwijl de uiteindelijke 
versie van de verschil· 
lende plattegronden nog 
niet bekend is 

• op basis van onvolledig 
ontwerp maken van budget
afspraken 
vaststellen v.e. vraag
huur-percentage (aan
vangshuren} 

on de mande 1 en over meer
c.q. minderwerk t.g.v. 
experiment 

• woningtoewijzingsregels 
(woonruimteverordening) 
verantwoordelijkheid in 
bouw (huurprf jzenwet) 
huurvaststelling bij bew. 
mutatie; - na S jaar 

Vgl. :N.W.R: Documentatie W:m.ingcorporaties, bd.l. Uitgave Vuga-Boekerij 

Door auteurs aangewld net "beheersfase". 

ners bij de definitieve indeling en uitrusting van de woning op basis van 

een gegeven karkas. Gebleken is bovendien dat alleen de indeling van de 

woning door participatie heinvloed is. 
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Kortcm, er bestaat een zekere discrepantie tussen de oorspronkelijke op

zet en het uiteindelijke experiment, deels als gevolg van het primaat van 

de kosten, hetgeen ten koste is gegaan van bouwkundige flexibiliteit, 

deels als gevolg van het geringe effect van kostenbesparingen, in de vorm 

van zelfwerkzaamheid, op de uiteindelijke huurprijs. 

T.a.v. het eerste aspect rijst de vraag of een betere begeleiding vanuit 

de SEV dit niet had kunnen voorkaren in canbinatie met een gerichtere 

subsidiering van de gemaakte meerkosten. Het wegvallen van het zelfwerk

zaamheidsaspeet is deels een gevolg van het vigerende huurberekenings

systeem en de financieringscondities voor de in zelfwerkzaamheid aan

gebrachte materialen; beide factoren zijn vooral een ri jkszaak en door de 

SEV niet direkt beïnvloedbaar. Wellicht verdient het a.a.nbeveling an on

derzoek naar de oondi ties waaronder zelfwerkzaamheid door huurders voor 

hen financieel aantrekkelijk "WOrdt te initiëren. 

Bewonersinbre.."'lg. 

De doelstelling an door medewerking van de aspirant gebruiker de kwali

teit te verhogen heeft in het experiment dan ook alleen vorm gekregen in 

de fase van het ontwerpen van de afzorrlerlijke woningen. Uit de evaluatie 

is gebleken dat met betrekking tot het afst€fi1Te!1 van de "WOning op de 

wensen van de daadwerkelijke bewoner in een behoefte voorzien is. Er 

heeft in het project een naar aard en anvang gedifferentieerde inspraak 

plaats gevorrlen bij de keuze en het ontwerpen van de 'WOning. In het kader 

van het experiment zijn er van de ruim 70 huishoudens die een 'WOning 

kregen toegewezen, 50 op het architectenspreekuur gekaren voor indivi

dueel advies over een mogelijke 'WOningindeling. Dat heeft ertoe geleid 

dat in 44% van de 77 'WOningen die daarvoor in aanmerking kwarren de eerste 

bestekversie gewijzigd is. De aard van deze wijzigingen loopt nogal 

uiteen. Ze varieert van kleinere wijzigingen, zoals het verplaatsen van 

een deur in een wand, via een andere si tuering van de keuken tot voor

stellen voor een geheel arrlere indeling, die afwijkt van de vigerende 

voorschriften. (zie volgende pagina) 

Dat het aantal ingrijpende wijzigingen maar beperkt is gebleven (ca 8 'WO

ningen) hangt samen met een aantal factoren: 
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3 Betrui:lllt:e gescheiden van keuken, wordt slaapkamer {sl.Jatme.r meer) 

4 Wm!l tussen s~ ~ten {op Ye.tdi.eping, sl.k. minder) 

5 Funktiegebiedren \«lnen en eten/slapen gewisseld {voor/achter) 

6 Geheel nieuwe indeling 

7 Keukenblok vel:plaat.st 

8 Keuken aan een zijde afgesloten àoor wand en deur 

9 Gang van entree naar keuleen 
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12 Extra licht:koepel gepl.Mat.st 

13 Plaats van deur in wand tussen slaapkamer en eetnri.mte genjzigd 

14 Di versen: 
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Door het korte tijdsbestek waarbinnen de inspraak heeft moet. en 

plaatsvinden is 

ganiseerd moest 

het over leg, over de wij ze waarop de inspraak geer

worden gebrekkig geweest. Mede daardoor is de 
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toelichting bij de brochure die aan alle potentiële kandidaten 

beschikbaar is gesteld waarschijnlijk onvoldoende geweest. Dit is des 

te meer te betreuren arrlat o.i. met de gevolgde methc:diek - het ter 

beschikking stellen van een brochure aan alle betrokkenen per post, 

het organiseren van een z.g. "woningmarkt" voor geïnteresseerden en 

daarna een individuele begeleiding op een spreekuur voor aspirant 

bewoners van het projekt - in principe goed is ingespeeld op de 

differentiatie in behoeften an te participeren bij dit soort 

projecten. 

De dimensienering van woningen in de woningwetsector, die saxren met 

het gekozen indelingsprincipe (een centrale installatiekern), gren

zen stelt aan de IOOgeli jkheden tot vrije indeling. Hier kant nog bij 

dat de toewijzingaregels bepalend zijn voor de hoeveelheid ruimte die 

per huishowen beschikbaar zijn voor indeling. (Deze zijn overigens 

in A:rnhem nogal ruim: aantal personen = aantal ka- mers +2). 

Het is een gegeven dat het vennegen van de meeste aspirant bewoners 

an zich aan de hand van plattegronden een beeld te kunnen vormen 

van de ruimte en de IOOgeli jkheden daarvan beperkt is. Bovendien is 

de ruimte-perceptie en het referentiekader dat bewoners hebben bij 

het zelf rnaken van indelingen o.a. afhankelijk van het opleidinga

nivo. Veel bewoners zijn gewend aan traditionele, op voorschriften 

georiënteerde indelingen. Daarbij zal ook het feit dat de meeste 

indelingsvarianten die de archi teeten voorstelden aan de Voor

schriften en Wenken voldeden, een rol gespeeld hebben. 

Tevens heeft dit onderzoek de 'dialectiek' van de inspraak zichtbaar 

gemaakt: veel aspirant bewoners die vergaand hebben ingesproken op de in

deling van hun woning, hebben uiteindelijk toch afgehaakt. Zowel archi

teeten als beheerder wijten dit vooral aan de lange duur van het proces 

(ruim 18 maanden) . Voor een aantal xrensen is dit blijkbaar te lang ge

weest: men heeft elders een woning betrokken. 

Bij samtige participatieprojecten wordt an dit te voorkanen gewerkt met 

een contract en wordt er aan de participanten een "borgsan" gevraagd. Dit 

kant met name bij woningbouwprojecten in de koopsector voor. Ons inziens 

is zoiets slechts acceptabel wanneer er garanties bestaan rondan de duur 

van het proces. De archi teeten zijn in dit opzicht van rrening dat de 
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periode tussen de inspraak en het betrekken van de woning maximaal 1 jaar 

mag duren. Dit is echter alleen mogelijk als een deel van het 

ontwerpproces met het uitvoeringsproces over lapt. Dat dit tot problaren 

kan leiden blijkt uit het onderzoek: terwijl de archi teeten ten behoeve 

van de inspraak de definitieve indeling van de woning op een zo laat 

mogelijk tijdstip wilden vastleggen, wenste de aannerrer zo vroeg mogelijk 

uitsluitsel hierover. 

Concluderend kunnen we t.a.v. de onderzoeksvragen m.b.t. de bewonersin

spraak stellen dat: 

door de grote tijdsdruk de inspraak in de knel is geraakt en men 

zich dan ook kan afvragen of de gebruikte methodiek, waarbij reke

ning werd gehouden met de differentiatie in behoeften en wensen van 

potentiële bewoners an te participeren in het ontwerpproces, opti

maal tot zijn recht is gekanen. 

er desondanks, in een redelijk groot aantal gevallen, sprake is ge

weest van de een of andere vorm van participatie in de ontwerpfase. Dit 

heeft in 34 van de 77 experimentwoningen tot wijzigingen geleid. 

vc:x:>rzover een projectevaluatie antwoord op de 3e onderzoeksvraag 

mogelijk maakt, gesteld kan worden dat binnen de gestelde randvoor

waarden (grootte en indelingspincipe, toewijzingsregels) de bewo

ners hun wensen gehonoreerd zagen. 

Het verdient ons inziens dan ook aanbeveling an bij dit soort experimen

ten extra aandacht te schenken aan de wijze waarop de inspraak vorm 

krijgt, wellicht door extra ondersteuning vanuit de SEV op dit punt. 

Ook is het aan te bevelen te onderzoeken welke de motieven zijn ge<Neest 

vc:x:>r het afhaken van een deel van de deelnemers aan het experiment. 

De financiële aspecten i.v.m. de afwijkende plattegrondindeling. 

Een tweede doelstelling van het experiment was het realiseren van flexi

biliteit binnen de gangbare woningwetbudgetten. 

Hoewel de stichtingskosten-grens niet overschreden is heeft dit experi

ment toch een aantal kostenimplicaties, waarop in het rapport uitgebreid 

wordt ingegaan. 

Het blijkt dat er ten gevolge van het experiment na gunning een beperkte 
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kostenstijging is opgetreden ten opzichte van de door de HID goedgekeurde 

gunningsprijs. Deze kostenstijging is ontstaan als gevolg van een stij

ging in zowel directe als indirecte oouwkosten. 

Allereerst bleek dat na aanbesteding en gunning nog een hoeveelheid extra 

coördinatie-, calculatie- , voorbereidings- en tekenwerk in de ontwerpfase 

noodzakelijk was an het experinent roogelijk te m:lken. Dit resulteerde in 

een kostenstijging van ca. f275,- per experinentwoning (indirecte kosten). 

Daarnaast zijn er als gevolg van inspraak op de woningindeling meerkosten 

ontstaan van ca. fl425,- per experinentwoning. Het gaat bierij zowel an 

indirecte kosten ( f 405,-) als gevolg van extra coördinatie-, calculatie

en tekenwerkzaamheà.en bij de uitvoering, als an directe kosten (fl020,-). 

De verhouding tussen directe en indirecte kosten in de gemaakte meerkos

ten van ca fl700,- is 60% : 40%. 

Het totaal aan neerkosten van f68.017 ,- (excl.B.T.W.) is op de volgende 

wijze gedekt: 

Door de SEV is f27.775,- weggesubsidieerd, 

Ongeveer de helft van het bedrag (f 32.000,-) is gedekt door een 

aanzienlijke post minderwerk als gevolg van vervanging van het 

flexibele wanden-systeen door goedkopere scheidingswanden uit 

gipsblokken, 

De resterende f 15.070,- is verrekend met de post onvoorzien, welke 

reeds was opgenanen in de begroting. 

Als oorzaak voor de anvang en aard van de entstante neerkosten kunnen 

vooral het ontbreken van duidelijke afspraken en contracten antrent de 

reikwijdte en de financiering van het experinentele deel genoenrl -worden: 

bij gunning was ten behoeve van de gebruikelijke prijstoetsing door 

de HID een volledig bestek en besteksplan noodzakelijk. Pas later 

zijn de plannen aangepast aan de roogelijkheid van flexibele -woning

indelingen, 

als gevolg van onduidelijkheid antrent de opdrachtgeversrol en de 

financiering van het experinent is het project door de aannemer en 

de door hem ingeschakelde onderaannemers op een traditionele wijze 

behandeld. Voor hen golden inmers het bestek en de bestektekeningen 

als voornaamste contractstukken, 

de filosofie van de architecten met betrekking tot vrijheid van -wo 
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ningkeuze had reeds bij het stedebouwkundig- en casco-ontwerp voor 

een dermate complexiteit in het plan gezorgd dat flexibele 

woningindelingen nall.'Neli jks bespreekbaar waren bij aanbesteding en 

gunning. Pas na erkenning van h.et project als experiment was de be

reidwilligheid van opdrachtgever en aannemer veel groter en is toe

gewerkt naar een meer systematische aanpak van de flexibiliteit. 

Hierdoor zijn een aantal knelpunten ontstaan: 
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Als gevolg van h.et ontbreken van op het experi.Irent afgestem::le plan

dOCUil'ellten bij aanbesteding en gunning is later een aanzienlijke 

hoeveelheid neerwerk ontstaan. Het gold hier met name installatie

tekeningen voor electra, ncx:lig ten behoeve van inbouw in prefab

vloerelementen. Genoemde f275,- aan extra voorbereidingskasten 

hadden wellicht achterwege kunnen blijven bij een meer systema

tische aanpak van het begin af aan. 

Het gebrek aan afspraken antrent de reikwijdte van het experiment 

heeft geleid tot slepende onderhandelingen antrent de kosten van 

wijzigingen. Wellicht speelde ook het feit dat er geen gelimiteerd 

budget voor wijzigingskasten overeengekamen was een rol hierbij. 

Ook heeft, zoals uit ons onderzoek blijkt, het niet limiteren van 

de meerkosten wellicht tot prijsopdrijving in de onderhandelingen 

geleid, daar de aannemer mogelijk tegen een te lage prijs had inge

schreven. 

Daarbij kant nog dat het veelal laat toezeggen van subsidies geleid 

heeft tot vertragingen in het vaststellen van de definitieve wo

ningindelingen, hetgeen voor de aannemer weer tot extra werk heeft 

geleid (veelvuldige calculaties en coördinatiewerkzaamheden). 

Een derde knelpunt betreft de kosten van flexibiliteit. Tben bleek 

dat de neerkosten aanzienlijk hoger zouden uitvallen dan verwacht 

werd, terwijl de financiering van deze meerkosten nog niet duide

H jk was, is het oorspronkelijk gedachte wandsysteem ( verdiepings

hoge sandwichpanelen van gipskarton op houten stijl- en regelwerk) 

geschrapt en vervangen door een neer traditioneel systeem (gips

blokken). Hierdoor werd, volgens de architekten, het experiment 

niet al te veel geweld aangedaan cmiat ook deze scheidingswanden 

vrij eenvoudig gesloopt kunnen worden, temeer cmiat er geen instal

latie-onderdelen in deze wanden opgenomen zijn. 



Concluderend, kunnen we t.a.v. de onderzoeksvragen m.b.t. de financiële 

aspecten i.v.m. de afwijkende plattegrondindeling stellen dat: 

keuzevrijheid van woningindelingen niet leidt tot spectaculaire 

stijging van de stichtingskosten, 

de afwijkingen t.o.v. de besteksversie welliswaar niet geleid heb

ben tot een overschrijding van de stichtingskosten, maar dat de 

wijze waarop de ermee sarrenhangende neerkosten bestreden zijn, 

ondanks de financiele bijdrage van de SE.V, een essentieel onder

deel van het experiment, naxreli jk het gebruik van een oorspronke

lijk gekozen systeem van verplaatsbare wanden, beïnvloed heeft in 

die zin dat dit systeem losgelaten is en men is teruggevallen op. 

een neer traditioneel systeem. Dit heeft voor de invloed van de 

eerste bewoner op de indeling weinig consequenties gehad. 

Onduidelijk is echter wat de consequenties hiervan zijn voor 

veranderingen in de toekanst door deze of volgende gebruikers, 

de rret het experiment sarrenhangende meerkosten zeMel betrekking 

hebben op de directe als indirecte kosten - in een verhouding 60 

40 De oorzaak van deze extra neerkosten is vooral een gevolg van 

het ontbreken van duidelijke af spraken en contracten antrent de 

reikwijdte en financiering van het ontwerp. 

Het verdient dan ook aanbeveling dat: 

de SE.V bij de uitwerking van experimenten een actievere rol speelt 

waar het gaat an het naren van "sleutelbeslissingen". Welke beslis

singen als zodanig te typeren zijn kan tevoren vastgelegd 'WOrden. 

Door een gerichtere subsidiering of door een relatief geringe extra 

subsidie kunnen voor het experiment nadelige beslissingen in posi

tieve zin heinvloed 'WOrden. 

an de grote hoeveelheid extra voorbereidingswerk bij dit soort pro

jecten te voorkcmen, reeds bij aanbesteding en gunning een schei

ding tussen vast (casco} en variabel deel van de 'WOning in de toet

singspri js op te nemen. De prijs voor het variabele deel van de 

'WOning zou als een stelpost opgenaren kunnen 'WOrden in de toet

singsprijs, waarbij op basis van fictieve plattegronden minimum en 

maximum budgetten kunnen 'WOrden vastgesteld. Hiertoe dienen in het 

bestek duidelijke afspraken vast te liggen antrent welke elenenten 

onder het variabele deel vallen en op welke wijze extra cxX:>rdina

tiekosten en extra voorbereidingskasten verrekend zullen 'WOrden. 
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De procedurele aspecten m.b.t. het experiment 

Een derde serie onderzoeksvragen had betrekking op de procedurele gang 

van zaken tijdens het experiment, zowel in de voorbereidings-, de uit

VOE!rings-, als in de beheersfase. 

We zagen dat al direct bij het vaststellen van het budget een knelpunt 

optreedt : het is veelal onduidelijk welke extra kosten t.b.v. het 

experiment gemaakt zullen worden. Het is dan ook aan te bevelen an het 

budget te verdelen in een gedeelte dat men wel, redelijkerwijs, kan 

inschatten (een vast gedeelte) en een gedeelte dat men reserveert t.b.v. 

het experiment (een flexibel gedeelte). Op deze wijze dient duidelijk 

geformuleerd te worden wat precies onder het experiment wordt verstaan. 

Het feit dat dit in Klarendal verzuinrl is (dit kon ook niet anders, atrlat 

de keuze VCIOr een experiment pas laat gemaakt werd) heeft hier geleid tot 

een zeer verwarrende situatie antrent wat wel en wat niet tot het experi

ment behoorde en welke kosten wáár verhaald konden worden. 

Daarnaast is het van belang an reeds in de budgetteringsfase een duide

H jk beeld te vonnen antrent de werkzaamheden en bijbehorende honorering 

van de architect, atrlat, zoals ook hier blijkt, bij experimenten waarbij 

bewoners in principe hun eigen specifieke woningindeling bepalen, er een 

tarneli jk arbeidsintensieve taak voor de architect is weggelegd. 

De gemeentelijke gOE!dkeuring heeft niet tot knelpunten geleid. Dit was te 

danken aan het feit dat van elke woningplattegrond een geoptirna.liseerde 

besteksversie was getekend. Voorts zijn de definitieve plattegronden niet 

meer door Bouw- & ~ningtOE!zicht getOE!tst aan de bouwverordening. Het ex

periment leert echter dat de definitieve plattegronden de.rmate weinig af

wijken van het door de overheid geëiste kwaliteitsnivo, dat, indien enige 

SOE!pelheid in de regelgeving wordt betracht (natuurlijk geen soepelheid 

rn. b. t. eisen ten aanzien van de veiligheid van constructies) , de gemeen

telijke goedkeuring geen knelpunten behoeft op te leveren. 

T.a.v. de rijk.sgoedk.euring geldt het volgende. Met een stedebouwkundig 

ontwerp VCIOr 85 woningwetwoningen en 8 bejaardenwoningen, plus van alle 

woningen een besteksversie, waarbij bovendien was aangegeven dat voor 8 

woningen in deze besteksversie t.b.v. het experiment nog wijzigingen op 
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konden tred.en, beschikte de H.I.D. over voldoende materiaal an de contin

gententoets en de kwaliteitstaets te laten plaatsvinden. Het ontwerp werd 

goed.gekeurd en er werd een budgetafspraak gemaakt op basis van de bestek

versies. Een bijstelling van het budget n.a.v. de opvoering van het aan

tal experiment-woningen van 8 naar 60 heeft niet meer plaatsgevonden, 

hetgeen resulteerde in onzekerheid over de financiële haalbaarheid van 

het uitgebreide experirrent. De onzekerheid t.a.v. de financiering van de 

flexibiliteit heeft in dit experiment geleid tot een vertrouwensbreuk 

tussen architecten en aannarer, en derhalve voor een weinig optimale 

werksituatie die de voortgang van het projekt belemrerde. Wanneer ook bij 

het vaststellen van de toetsingsprijs een onderscheid gemaakt wordt tus

sen een vast ged.eelte t.b.v. de kosten die buiten het experiment vallen, 

en een flexibel ged.eelte t.b.v. de kosten m.b.t. het experirrent, wordt 

het voor de opdrachtgever duidelijk voor welke financiële bijdrage het 

Rijk t.b.v. het experiment garant staat. 

On te voorkanen dat bij de bepaling van de aanvangshuren van de experi

ment-woningen, waarvan het aantal VE's tot vlak voor de oplevering niet 

bekend is en zelfs tijdens de bewoning kan veran:ieren, knelpW'lten onstaan 

m.b.t. de huurvaststelling is in Klarendal bij de aanvangshuurbepaling 

uitgegaan van de getekende besteksversies. De gecorrigeerde stichtings

kosten per woning waren bij de indiening van het plan vastgesteld op 

!104.598,- en konden niet meer worden gewijzigd. Gezien de onzekere si

tuatie antrent de financiering van de flexibiliteit hebben de architecten 

aan de lJec...loners gevraagd (in het overleg met het canitee, en ook tij

dens de individuele gesprekken) of de betreffende kosten eventueel in de 

huur verhaald konden worden. Zij gingen er daarbij van uit dat de ge

schatte meerkosten een onderdeel van de stichtingskosten zouden gaan 

vormen, waaruit een huurverhoging, bij benadering, met de daarbij 

behorende tabellen te berekenen was. Het bleek an maximaal f 10,- per 

ingrijpend veranderde woning te gaan, en veel minder (maximaal f 2,50) 

indien de extra kosten over alle woningen zouden worden verdeeld. De 

bew'oners zagen in deze eventuele huurverhogingen geen bezwaar. Vanwege de 

administratieve problanen die dit met zich mee zou brengen, is door de 

woningbouwvereniging niet op dit voorstel van de architecten ingegaan. 

Zoals vermeld is uiteindelijk een bed.rag van f 15.000,- op de post 
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"onvoorzien" geboekt, en heeft derhalve geen huurverhoging tot gevolg 

gehad. De differentiatie van de gemiddelde kale aanvangshuur is gebeurd 

op ba.sis van het woonruimte-waarderingssysteem (de puntentelling), welke 

werd geba.seerd op de laatst getekende plattegronden. Aangezien er tussen 

de verhuurder en huurder geen afspraken zijn gemaakt omtrent de ba.sis 

voor huurwaardebepaling (besteksversie of feitelijke situatie) na 5 jaar, 

wanneer deze woningen in de huurha.noonisatie terecht karen, zal dan pas 

blijken of hierdoor knelpunten ontstaan. De woningbouwvereniging heeft 

laten weten dat ook pas na 5 jaar bekeken zal worden of hier maatregelen 

noodzakelijk zijn, maar verwacht evenwel weinig problemen. 

T.a.v. de toekanstige verandering van woningen is te constateren dat de 

huurder bij oplevering een standaardhuurcontract heeft ondertekend met 

daarin de verplichting de woning bij verhuizing in de • oorspronkelijke 

staat' op te leveren. De woningbouwvereniging heeft hier echter te kennen 

gegeven dat hierin de nodige soepelheid zal worden betracht (zoals zij 

bij al haar woningen doet) . De woningbouwvereniging zal woningverandering 

echter zeker niet stimuleren; zij neemt een afwachtende houding aan. Ook 

bij bewonersmutatie is men niet van plan de nieuwe huurders over 

eventueel rrogelijke woningverandering in te lichten ("Men hoort het wel 

via de buren, of heeft het via de media vernamen"). 

De woningtoewijzing heeft op ba.sis van de besteksversies plaats gevonden. 

Een geheel 'lege' woning werd dus niet als één-kamerwoning aangemerkt 

maar heeft de capaciteit volgens de bestektekening. Een gevolg hiervan is 

geweest dat 2 personen, alleenstaanden, die aan het experiment wilden 

meedoen en een grotere woning vroegen dan was toegestaan volgens de toe

wijzingsregels, zijn afgevallen. 

Vatten we de conclusies t.a.v. de onderzoeksvragen m.b.t. de procedurele 

aspecten samen dan kunnen we stellen: 
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Met betrekking tot de kwali tei tstoets in het kader van de goed

keuring door de betrokken overheden geen zijn knelpunten opgetre

den. Deze toets heeft plaats gevonden op ba.sis van de bestekver

sies. Bovendien is bij beoordeling door de gemeentelijke instanties 

de nodige soepelheid betracht. 
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Ook met de H.I.D. werd er een budgetafspraak gemaakt op basis van 

deze besteksversies; op dat rtatv:m.t had het experiment betrekking op 

8 woningen. Aangezien echter gedurende het proces meer woningen in 

het experirnent betrokken werden, zonder dat het budget werd bijge

steld ontstond er grote onzekerheid omtrent de financiele haalbaar

heid van het project. Hierdoor ontstond er na de aanbesteding en 

gunning een groot knelpunt, namalijk de onduidelijkheid over de 

extra kosten en de dekking ervan. Dit leidde tot langdurige onder

handelingen en talloze herberekeningen en last but not least een 

wijziging tijdens de uitvoering (vervanging wandsysteem). 

Bij de vaststelling van de aanvangshuren zijn geen knelpunten opge

treden, aangezien men ook hier heeft gewerkt met bestekversies. Of 

er bij de huuraanpassing na 5 jaren nog problemen zullen rijzen is 

onduidelijk. 

Ook de toewijzing heeft plaats gevonden op basis van besteksvers

sies, hetgeen slechts incidenteel tot problemen leidde (2 afwijzin

gen i.v.m. een 'te grote' woning) • 

Onduidelijk is welke gevolgen de opstelling van de beheerder m.b.t. 

verandering in de toekanst zal hebben. 

Zoals bij vele van dit soort projecten is ook de berekening van het 

architectenhonorarium een knelpunt, gezien de vele extra werkzaam

heden. 

De volgende aanbevelingen kunnen bijdragen aan de oplossing van deze 

knelpunten en daardoor condities scheppen an dit soort projecten buiten 

de experirnentele sfeer mogelijk te maken: 

Bij de toetsingspri js dient een onderscheid gemaakt te worden tus

sen een vast gedeelte t.b.v. de kosten die buiten het experiment 

vallen en een variabel gedeelte t.b.v. van de 'experimentkosten'. 

Op deze wijze wordt het voor op:lrachtgever en uitvoerder duidelijk 

welke kosten op welke wijze gedekt worden. 

Het architectenhonorarium dient nader gedifferentieerd te worden an 

daarmee recht te doen aan de extra inspanningen bij dit soort bewo

nersvriendelijke projecten. Wanneer men van nening is dat deze 

extra honorariumkosten, ook bui ten de experirnentele sfeer, niet in 

de huur doorberekend mogen worden, dan zal VRGt deze kosten 

susidiabel nveten maken. 
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Het verdient aanbeveling an reeds in de ontwerpfase voorbereidingen 

te treffen an de betrokkenheid van de bewoners ook in de beheers

fase zo groot J:'!Dgeli jk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het 

in het leven roepen van een bewonersvereniging, die als volwaardige 

partner door de opdrachtgever wordt gezien en waaraan een beperkt 

aantal beheerstaken worden overgedragen. 

'Ibt slot 

Op basis van de eind '84 beschikbare infonnatie heeft een projectevalua

tie plaatsgevonden, waarbij de in de opdracht gestelde onderzoeksvragen 

als uitgangspunt hebben gegolden. We hopen met ons onderzoek voldoende 

inzicht gegeven te hebben in het verloop van het experiment "participatie 

op basis van een gegeven karkas". 

Wij als onderzoekers zagen het niet als onze taak het experiment te 

beoordelen door het als al dan niet "geslaagd" te kwalificeren. 

Aan de lezer die geneigd is dit wel te doen willen we de volgende overwe

gingen tree geven: 

1 Zo'n beoordeling is rede afhankelijk van de mate waarin men de uit

eindelijk gerealiseerde woningen als 'flexibel' beschouwd. We zagen 

dat onder druk van de kostengrens het oorsponkeli jk gedachte Faay

systeem vervangen is door een treer traditioneel systeem van Gibo

blokken. Of hierdoor een extra fysieke drempel voor veranderingen 

tijdens de beheersfase is 'ingebouwd' zal de toekanst xroeten uit

wijzen. 

2 Het experiment kan nauwelijks los gezien \<lOrden van het project in 

zijn geheel. Het hele project was erop gericht an op verschillende 

nivo' s inhoud te geven aan het streven an de woonkwaliteit te ver

hogen, gegeven de - vooral financiële - randvoorwaarden in de wo

ningwetsector. Dit heeft o.a. geresulteerd in een grote stedebouw

kundige variëteit. De vraag is of er daarna nog voldoende financië

le ruimte is geweest voor de toepassing van een flexibel wandsys

teem, dat altijd hogere kosten met zich mee brengt. 

3 Een integrale beoordeling veronderstelt ook een 'bewonersevalua

tie'. Deze heeft an genoenrle redenen niet plaats kurmen vinden. Een 

dergelijke evaluatie is in de loop der tijd wel wenselijk. 
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'lbt slot dit. Ons inziens is een voorwaarde voor flexibiliteit tijdens de 

l::Jewoning in de toekanst dat enerzijds goede en goedkope, door de l::Jewoners 

hanteerbare, systemen beschikbaar karen, anderzijds dat ook beheersvormen 

toegepast worden, die aan het veranderen van de 1NOJ1ing niets in de weg 

leggen. 

Pas dan zal flexibel wonen buiten de experilrentele sfeer roogelijk worden, 

in die zin dat het 'nonnaal' en 'vanzelfsprekend' zal zijn, ook - of 

juist vooral - in de non-profit sector. 
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Noten: 

( 1) : Zie : Experimentenbeleid volkshuisvesting staat in de kinderschoe

nen. In: Open Huis '84. 

( 2) : Het gaat an 2 van de 5 probleemvelden zoals ze in het "Advies 

inzake een experimentenbeleid ter bevordering van de 

volkshuisvesting" ( juni '82 ) genoemd worden; De overige 3 waren: 

energie, milieu en ruimte; 

woonruimte voor 1- en 2-persoonshuishoudens en voor nieuwe 

sanenlevingsverbanden; 

woonruimteverdeling. 

( 3} : W. Klinkenbijl en M. Hellgardt: Toelichting op het experiment bij de 

aanvraag voor SEV-ondersteuning, augustus '82. 

( 4): F. v .Nilrwegen: Inleiding op studiedagen over "Experimenten in de 

Stadsvernieuwing" op TH Eindhoven, Afdeling Bouwkunde, Vakgroep 

Stadsvernieuwing, februari '85. 



Gedecentraliseerd Beheer de Halve Wereld Waterlooplein, Amsterdam. 

Presentatie Dirk Bergvelt, bewonersondersteuning "De Halve Wereld", 

Waterlooplein-Amsterdarn. 

DE VOORBEREIDIOO 

Inleiding 

De activiteiten van de actiegroep Nieuwmarkt en de bewonersgroep Water

looplein/Nieuwe Herengracht zijn in 1975 het startpunt voor het huidige 

beheerexperiment. De actiegroep Nieuwmarkt ageert sterk tegen de plannen 

van de Bond van Nederlandse Architecten ( BNA) cm op het terrein tussen 

het Waterlooplein en de Nieuwe Herengracht een nieuw hoofdkantoor, gecan

bineerd met een aantal ei ty-functies, te realiseren. 

Het feit, dat de woonfunctie in dit gebied door dit plan steeds verder 

zou worden teruggedrongen, vo:rnrle in hoofdzaak de reden voor dit verzet. 

De ledenvergadering van de BNA wijst de plannen voor het nieuwe hoofdkan

toor wegens de hoge kosten en het hoge risico echter af. 

Dit is voor de uit de acties ontstane bewonersgroep Waterlooplein/Nieuwe 

Herengracht aanleiding cm met het ontwikkelen van eigen plannen, waarin 

de woonfunctie voorop staat, te beginnen. 

Samen met te hulp geroepen archi teeten worden plannen gemaakt en ont

staan de eerste gedachten over het beheer van de woningen. Het eindrap

JX>rt met de plannen van de bewonersgroep doet het gerreentebestuur van 

Amsterdam in 1978 besluiten cm in samenwerking met de bewonersgroep de 

plannen verder uit te werken. 

Zelfbeheer 

Achtergrond van het idee van de bewonersgroep cm de woningen zelf te gaan 

beheren, is de sterke verloedering van het gebied rond het Waterlooplein. 

De bewonersgroep is van mening dat de verloedering veroorzaakt wordt door 
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ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de bewoners. 

Een constructie van zelfbeheer rroet voor de bewoners voorwaarden scheppen 

an hun invloed op de kwaliteit van hun woningen en directe woonomgeving 

te vergroten. Volgens de bewonersgroep beïnvloedt zelfbeheer de kwaliteit 

van woning en wooncmgeving positief, en kan op die manier een proces van 

verloedering worden gestopt en omgebogen in de goede richting. 

Concreet zal het zelfbeheer ca. 100 woningen betreffen, die in opdracht 

van het Gerneenteli jk Woningbedrijf Cbst (WBO) worden gerealiseerd. Sytze 

Visser (voor het plandeel Nieuwe Amstelstraat/Jonas Daniël Meijerplein) 

en Mino Bonin (voor het plandeel Waterlooplein/Nieuwe Amstelstraat) zijn 

de archi teeten. 

De onderhandelingen over het zelfbeheer vinden dus plaats tussen de bewo

nersgroep en vertegenwoordigers van het WBO. De bewonersgroep bestaat uit 

actieve buurt}:)elwoners, waarvan een aantal in het nieuw te bouwen woning

<XIIlplex wil gaan wonen. 

De constructie die de bewonersgroep voor ogen staat, is een op te richten 

bewonersvereniging die het totale <XIIlplex van het WBO huurt. De bewo

nersvereniging verhuurt de woningen op haar beurt aan de individuele be

'WOners. 

De bewonersvereniging is in deze constructie dus de feitelijke verhuurder 

en in die zin belast wet de beheertaken zoals onder andere de huurinning 

en -administratie, voorbereiding en uitvoering van het onderhoud en -

binnen de gemeentelijke randvoorwaarden - de toewijzing. 

Wijze van aanpak 

Qn deze beheerfunctie in de praktijk ten uitvoer te brengen, rroet een 

aantal zaken geregeld 'WOrden. 

Er rroet een bewonersvereniging worden opgericht. Hierwee wordt namelijk 

een rechtspersoon geschapen die een overeenkanst kan sluiten wet het WBO 

over de verhuur van het totale woning<XIIlplex. Cbk kan deze bewonersver

eniging individuele huurcontracten wet bewoners sluiten. 
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De centrale overeenkomst tret het WBO n:oet uitgewerkt worden, waarin tret 

natre de procedure rond en de hoogte van de huurafdracht geregeld worden. 

():)k het beschikbaar karen voor de bewonersvereniging van de onderhouds

en beheernorm is een te regelen onderwerp, evenals op welke wijze 

stortingen in de Algetrene .Bedrijfsreserve (ABR) van het WBO zullen 

plaatsvinden. 

Verder n:oet het individuele huurcontract opgesteld worden, de organisa

tie-opzet vorm krijgen en n:oet bekend worden wie de toekomstige bewoners 

zijn, zodat zij bij de te ontwikkelen beheerconstructie kunnen worden be

trokken. 

Dit alles n:oet voor Iredio 1984 klaar zijn, omdat op dat tijdstip de eer

ste woningen worden opgeleverd en dus verhuurd en beheerd n:oeten worden. 

Inschakeling van de SEV 

De eerste onderhandelingen tussen de bewonersgroep en het WBO in 1982 

verliepen n:oeilijk. Bij de bewonersgroep ontstaat daaran behoefte aan 

ondersteuning door externe deskundigen. Dcx:>r middel van deze ondersteu

ning kunnen zij het WBO treer gelijkwaardig tegen:oet treden en ook 

continuïteit geven aan de ontwikkeling van de beheerconstructie. Deze 

externe deskundige zal van oktober 1983 tot in het najaar 1985 onder

steuning aan de bewonersgroep n:oeten verlenen. 

Eind 1982 wordt een verzoek a:n een financiële bijdrage bij de SEV inge

diend. In september 1983 besluit de minister op voordracht van de SEV a:n 

een bedrag van f 4 5. 000,- toe te kennen ten behoeve van het aantrekken 

van een extern deskundige. 

Verder kan de SEV J.rogeli jk een rol spelen bij het oplossen van knelpunten 

van procedurele en juridische aard. Met natre bij het toekennen van de 

verhuurdersrol aan de bewonersvereniging n:oeten enige juridische hobbels 

genenen worden. 

Het experiment valt binnen de SEV-aandachtsvelden 'Kosten in relatie tot 

kwaliteit' en 'Vergroting van de betrokkenheid van bewoners' . De verwach

ting is dat door de eigen verantwoordelijkheid van bewoners de kwaliteit 

van de nieuwbouwwoningen zal verbeteren en de onderhoudskosten op een la

ger peil gebracht kunnen worden. 
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DE UI'l.VOERING 

Inleiding 

De uitvoering van het experinent start in oktober 1983, het nonent waarop 

de externe deskundige met zijn werkzaamheden begint. In de periode okto

ber 1983 - oktober 1984 wordt de bewonersvereniging opgericht, het ge

meenschappelijk en individuele huurcontract ontwikkeld, de woningen toe

gewezen en de beheerorganisatie opgezet. De bewonersgroep Waterlooplein/ 

Nieuwe· Herengracht (later de bewonersvereniging) , het Gelleenteli jke Wo

ningbedrijf Cbst (WBO) en de toekomstige bewoners zijn de betrokken par

tijen. 

Vanaf oktober 1984, als de eerste oplevering heeft plaatsgevonden, start 

het eigenlijke beheer. 

Op 23 oktober 1984 ondertekenden de bewonersvereniging "De Halve Wereld" 

en de gemeente Amsterdam een overeenkomst tot een experinentele vorm van 

verhuur en beheer van 120 nieuwbouwwoningen gelegen tussen het Waterloo

plein en de Nwe Herengracht in Amsterdam. 

Het doel van dit experinent wordt omschreven in de preambule van de over

eenkomst. Beide partijen streven ernaar an bureaucratische tendenzen in 

de volkshuisvesting te doorbreken door het beheer te delegeren naar een 

organisatie op complexniveau. De bewoners krijgen gelegenheid om zelf te 

zoeken naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen de kwaliteit en de 

kosten van hun huisvesting. 

Het experiment is als volgt opgezet. De gemeente blijft eigenaar van het 

complex. Zij draagt het financiële, bouwkundige en sociale beheer over 

aan de vereniging van bewoners. Deze vereniging huurt het complex. Het 

gaat dus an een gerrengde huur- en beheerovereenkomst. 

Randvoorwaarden zijn de bestaande regels voor de exploitatie van sociale 

woningbouw. De financiële voorwaarden stenmen overeen met die voor ver

gelijkbare woningwetcomplexen. Aan het beheer worden geen hogere maar ook 

geen lagere eisen gesteld dan gebruikelijk is als het gaat om zaken als 

huurincasso, onttrekkingen aan de algerrene bedrijfsreserve etc. 
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Het is mijn bedoeling vanochtend iets te zeggen over de discussies die 

vooraf zijn gegaan aan de ondertekening van dit experinentele contract. 

Hoe heeft de gedachte van bewonerszelfbeheer vorm gekregen en wat waren 

rroeilijke pWlten in de onderhandelingen met de g~te. 

Misschien is het goed iets te zeggen over mijn persoonlijke rol in dit 

geheel. Ik ben bij dit project betrokken geraakt toen de gedachtenvorming 

al een flink eind was gevorderd. De initiatiefnemers zagen op een gegeven 

rrorrent in dat de gedetailleerde uitwerking van het contract met de ge-

meente en het opstarten van het beheer te veel werk met zich meebracht an 

door vrijwilligers te worden gedaan. Zij dienden een aanvraag tot onder

steWling in bij de SEV. Deze werd gehonoreerd en per 1 oktober 1983 kwam 

ik op basis van een SEV subsidie in dienst van de voorlopige bewonersver

eniging. 

De bewonersgroep rroest tot Overeenstenming zien te karen met de ~te 

over de verdeling van verantwoordelijkheden en financiële middelen voor 

het beheer. Daarbij hadden de betrokkenen geen duidelijk beeld van de 

randvoorwaarden die de rijksoverheid stelt. 

Ui tgangspWlt was dat de vereniging zoveel IOOgeli jk baas in eigen huis 

rroest worden, maar wat waren precies de IOOgelijkheden? Welke eisen stelt 

het rijk aan het beheer van woningwetoamplexen. 

De Nationale W:>ningraad heeft een boekje uitgegeven onder de titel "Spel

regels voor woningcoq:oraties". Daar is in principe alles in te vinden. 

Ik rroet echter toegeven dat het voor ons, als tamelijk oningewijden, niet 

eenvoudig was in deze materie door te dringen. 

Wat waren zoal de vraagpWlten? 

1. Wat rroet er gebeuren met de huren? 

2. Wat is er beschikbaar voor onderhoud en beheer? 

3. Welke vrijheid bestaat er bij de besteding van de middelen? 

We wisten dat de huuropbrengst globaal twee besterrmingen heeft. 

a. een deel is besterrrl voor aflossing en rentebetaling op de lening die 

is afgesloten voor de bouw van het oamplex. 
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b. een ander deel is gereserveerd voor bekostiging van de exploitatie. 

Naar dit tweede deel, het deel van de huren dat bestenrl is voor de ex

ploitatie, ging onze belangstelling uit. 

Het officiële spraakgebruik maakt onderscheid tussen de vaste exploita

tielasten en de variabele exploitatielasten. 'lbt de vaste exploi tatielas

ten behoren de verplichte reserveringen die neeten worden gestort in de 

algemene bedrijfsreserve (ABR) van de betrokken corporatie. De variabele 

exploitatielasten zijn de uitgaven voor onderhoud en administratie, die 

neeten worden bekostigd uit jaarlijks door het Rijk vastgestelde normbe

dragen. 

In principe bestaat er een strak keurslijf voor de financiële kant van 

het beheer. Het Rijk bepaalt nauwkeurig: 

- welke bedragen n:r::>gen worden uitgetrokken voor onderhoud en administra

tie, 

welke bedragen neeten worden gestort als verplichte reserveringen. 

Een van de uitgangspunten van de bewonersgroep bij de onderhandelingen 

net de gemeente was dat hoogstwaarschijnlijk de normbedragen ontoereikend 

zouden ZlJil. Regelrratig klagen woningcorporaties dat zij niet uitkanen 

net de normbedragen. Dat hoort bij het politieke spel en dat was dan ook 

niet de reden van bezorgdheid voor dit project. De reden dat de bewoners 

dachten in de problemen te zullen kanen net de normbedragen ligt in de 

kleinschaligheid van het project. Deskundigen vertelden op grond van 

praktijkervaring dat een corporatie ongeveer 2000 woningen in beheer neet 

hebben an quitte te kunnen spelen. In dit project gaat het, zoals gezegd, 

an zo'n 120 woningen. We waren an deze reden al in een vroeg stadium 

gespitst op het voorkanen van tekorten. 

Wat doet een corporatie die de nonnale exploitatie niet sluitend krijgt? 

De oplossing ligt rreestal in het aanspreken van de ABR. Vandaar dat in 

het kader van het experiment de belangstelling al vroeg uitging naar de 

ABR. fJc)e noest in het contract tussen de bewonersvereniging en de gemeen

te de zeggenschap over de ABR worden geregeld? Drie modellen speelden een 

rol in de discussies. 

1. Een eigen ABR voor de bewonersvereniging. 
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2. Het project blijft in dit opzicht normaal deel uitmaken van het 

Woningbedrijf. 

3 • Een mengvonn. 

Bi j 1. : een eigen ABR. 

Fen belangrijk rrotief hiervoor was dat de vereniging dan in geval van 
tekorten aanspraak zou kunnen doen op de eigen reserveringen, zonder tus

sen komst van het WBO. 

Een praktisch bezwaar hiertegen was dat de vereniging niet zou worden er

kend als toegelaten instelling. Daarom zou het wettelijk niet rrogelijk 

zijn de verplichte reserveringen op een eigen rekening te storten. 

Een ideologisch bezwaar was dat de ABR functioneert als een soort verze

kering reet solidariteit tussen goed- en slechtlopende canplexen. Dat 

principe gaat verloren bij een opsplitsing van de reserveringen per com

plex. 

Bij 2 . : reserveren bij het Woningbedrijf . 

Dit tweede liDdel had als voornaamste bezwaar dat de vereniging niet in 

staat zou zijn om financieel zelfstandig te worden. Er werd gerekend op 

tekorten en bij ieder tekort zou de vereniging oruniddelli jk bij de ge

rreente rroeten aankloppen. 

Na verloop van tijd bleek dat de discussies over de ABR voornarrelijk aca

demisch van aard waren geweest. De regelgeving op dit terrein is strikt. 

Zelfs in het reeest gunstige geval, als de vereniging een eigen ABR zou 

kunnen vorrren, zouden er nog jaren verstrijken voordat de vereniging 

hiervan zonder tussenkomst van de geneen te gebruik zou kunnen maken. 

Daarnee verdween de ABR naar de achtergrond. 

Binnen het WBO was reen niet zo bezorgd over de toereikendheid van de 

nonnbedragen. Men stelde de volgende regeling voor: 

1. de bewonersvereniging int alle huren en zorgt ervoor dat het totale 

bedrag (minus 2 % huurdervingsrisico) op de !Se van de betreffende 

maand is gestort op rekening van het WBO. 

2. de bewonersvereniging ontvangt maandelijks 1/12de deel van de door het 

Rijk vastgestelde nonnbedragen (minus zo'n 10 %waaruit de betrokken-
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heid van het WBO zou worden betaald). Met dit aanl::x:xl kon de bewoners

groep zich niet verenigen. We verwachtten niet alleen problemen met de 

hoogte van de no.r:mbed.ragen, ook wisten we dat veel huurders betalings

achterstanden hebben, vooral in de nieuwbouw. Het gaat dan niet an 

achterstanden van 14 dagen, eerder an maanden. Als de vereniging zou 

ingaan op het voorstel van het WBO zou zij waarschijnlijk al binnen de 

kortste keren niet in staat zijn de door de vereniging verschuldigde 

huur over te maken. De vereniging zou wanprestatie leveren en het ex

periment kon worden opgedoekt, of in ieder geval onder curatele ge

steld. 

De bezwaren tegen deze benadering werden nog groter toen bekend werd dat 

de opdrachtgever van een canplex woningwetwoningen de verplichtingen 

jegens het Rijk op jaarbasis voldoet. Met andere woorden: het WBO hoeft 

pas na afloop van een jaar aan het Rijk rente en aflossing te betalen. 

Bij maandelijkse huurbetaling door de vereniging zou het WBO over de 

binnenkcm:mde huren een aanzienlijk bedrag aan rente kunnen verdienen, 

geld dat niet aan het experiment ten goede zou k.cm:m. 

Volgens de bef...'onersgroep lag het voor de hand dat de vereniging de huur 

lx per jaar zou betalen. Zo zou de rente over de geincasseerde huren de 

gezochte speelruimte kunnen bieden en de vereniging financieel zelfstan

diger maken. 

De argurrenten waren sterk: 

Het WBO zou normaal aan de voor dit complex aangegane verplichtingen 

kunnen voldoen. 

De vereniging zou zonder rooeilijke ABR-constructies op eigen benen 

kunnen staan. 

<:nnodig te zeggen dat het voor de hand liggende niet eenvoudig te regelen 

bleek. De verantwoordelijke ambtenaren steigerden bij de gedachte aan het 

risico dat zij liepen bij jaarlijkse huurbetaling. Een ander bezwaar was 

dat men de renteinkansten niet kon missen. <X>k hier bleek de solidari

teitsgedachte te zijn ingebollW'd: gaten bij het ene canplex worden opge

vuld met opbrengsten van elders. 

Ik zal U de details van de onderhandelingen verder besparen en vertellen 
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welke regeling uiteindelijk werd gevonden. 

1. De vereniging int alle huren en betaalt het totaal op maandelijkse ba

sis aan de gerceente. Daarbij twee tegemoetkaningen aan de vereniging: 

a. op het totaalbedrag wordt in mindering gebracht een bedrag an ris i

co's van huurderving op te vangen. Het gaat an de gebruikelijke 

2%-regeling. 

b. een tweede tegenoetkaning is dat de vereniging steeds twee maanden 

na dato betaald. De huren van januari noeten op 1 maart binnen zijn 

bij het WBO. zo is er toch een regeling voor inningsproblemen. 

2. Wat betreft de nonnbedragen - de vereniging zal toch noeten zien uit 

te k.<::lren reet de standaardbedragen. De vereniging ontvangt iedere maand 

1/12 van het jaarbedrag (minus een aftrek voor door het WBO te maken 

kosten). 

Ik zou uit deze geschiedenis twee dingen naar voren willen halen. In de 

eerste plaats was er voor beide partijen een hoop goede wil en enthou

siasme nodig an de zaak door te zetten en te karen tot de formulering van 

het uiteindelijke contract. In de tweede plaats was er bij beide partijen 

steeds een zekere argwaan. Argwaan die werd gevoed door onzekerheid over 

de gevolgen van ingenanen standpunten. De partijen begaven zich reet dit 

experiment op onbekend terrein en zouden daarbij aanzienlijke risico's 

lopen. 

Op dit m:::ment is het nog te vroeg an te zeggen of de getroffen regeling 

op den duur zal werken. Wel kan ik zeggen dat de bewonersvereniging op 

dit noment een bloeiend bestaan leidt. We zitten nu in een overgangsfase. 

De helft van het canplex is voltooid, de verdere oplevering zal waar

schijnlijk in april worden afgerond. 

Nog iets over de manier waarop de vereniging werkt. 

In principe worden alle huurders lid. Het lidmaatschap is gratis, maar 

niet verplicht. De huurders zijn ook niet verplicht an actief rree te 

werken aan het beheer. Ze hebben in het begin aangegeven dat ze belang

stelling hebben voor het experiment, maar hoeven daar geen consequenties 

aan te verbinden. 

Wat doen nu de actieve leden? De vereniging werkt reet aparte werkgroepen 
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voor de verschillende kanten van het beheer. Er is een werkgroep voor 

administratie, voor onderhoud, voor toewijzing en voor de woonomgeving. 

Verder 'WOrden ad hoc groepen gevorm::l als zich bijzondere dingen voordoen. 

Zo is er nu een groep bezig rret plannen voor de inrichting van de 

verenigingsruimte, die eind april zal 'WOrden opgeleverd. 

Het takenpakket van de werkgroepen loopt uiteen, maar er zijn twee terug

kerende thema's: 

1. kennisverwerving. Er zijn weinig rrensen rret specifieke kennis op het 

terrein van hun werkgroep. De rreeste leren al doende van elkaar. 

2. het tweede thema is het probleem van werkverdeling en coördinatie. 

Dat themëi speelt zowel binnen de werkgroepen als binnen de vereniging als 

geheel. Binnen de werkgroepen kant het voor dat de mensen die al veel 

werk doen ook nieuwe taken op zich nerren arèat zij het beste zijn inge

voerd en het beste weten hoe de zaken in elkaar steken. Het gevaar 

daarbij is dat zij teveel hooi op hun vork nerren en dat de aardigheid 

eraf gaat. Aan de andere kant ontstaat bij te vergaande opsplitsing van 

taken het gevaar dat het overzicht verloren gaat. Dat speelt binnen de 

werkgroepen, en dan vooral binnen een arbeidsintensief terrein als de 

administratie. Het probleem doet zich ook voor binnen de vereniging als 

geheel: hoe houdt het bestuur overzicht over alle werkzaamheden en hoe 

kan het tijdig signaleren dat er taken blijven liggen? Met het oog op 

deze problerren is gekozen voor een groot bestuur, waarin alle werkgroepen 

zijn vertegenwoordigd, terwijl er ook mensen in zitten die de algemene 

lijn in de gaten houden. Afgelopen maandag waren er bestuursverkiezingen 

en bij die gelegenheid zijn 13 kandidaten gekozen. 

Tenslotte nog een toelichting op de rol van zelfwerkzaamheid. 

Het principe van l:lellvonerszelfbeheer betekent niet dat de l:lellvoners ook al

les zelf m:>eten doen. Er is geld beschikbaar voor onderhoud en admini

stratie en in principe kan de vereniging betaalde krachten aannemen om 

uitvoerend werk te doen. Van deze trogelijkheid is tot dusver heel spaar

zaam gebruik genaakt. Op dit ogenblik betaalt de vereniging alleen een 

student die helpt bij het opzetten van de boekhouding. Het probleem is 

narnelijk dat de vereniging de greep op de materie verliest als in een te 

vroeg stadium deskundigen worden ingehuurd. Dat speelt vooral bij de ad-
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ministratieve kant van het beheer. Wanneer de vereniging onderhoudswerk 

:roc>et doen dan zal dat worden uitbesteed aan aannemers, hoewel men op den 

duur een klussenman zal aantrekken voor een paar uur in de week. Wat de 

vereniging gaat doen met de papierwinkel is nog niet duidelijk. Op dit 

ogenblik wordt onderzocht of het roc>geli jk is an via de aanschaf van een 

computer dit werk in eigen handen te houden. Als dit niet haalbaar blijkt 

zal de vereniging waarschijnlijk een deel van de adminstratie gaan uit

besteden. Het accent in het zelfbeheer Iroet niet liggen op het ui tvoe

rende werk, maar op het nemen van beslissingen. Dat is het voornaamste 

als de huurders greep willen krijgen op hun eigen woning en woonangeving. 
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Bewonersbeheer woon/werkwoningen Landstraat, VI aardingen. 

Presentatie door de heer Smit Duyzentkunst, projectleider. 

Alvorens ik mijn verhaal begin wil ik benadrukken dat, hoewel de titel 

exper.i.Irent is toegekend op het aspect beheer, ikzelf het totaal van ont

werp en beheer als exper.i.Irent zie. 

Dan nu de punten die ik in volgorde langs wil lopen: 

1. de organisatievonn 

2. korte beschrijving van het gebied 

3. het doel 

4. de start 

5. de hoofdopzet van het plan 

6 . het beheersexper.i.Irent 

7. de knelpunten 

8. mogelijke toepassing elders 

Itc voel mij genoodzaakt cm ietwat van de achtergronden te vertellen, op

dat men begrijpt waaran we rret dit project gestart zijn. 

Bij 1, de organisatievonn; 

Vlaardingen kent een aantal stadsvernieuwingsgebieden. D.m.v. wijkgerich

te projectgroepen proberen we rret wisselend succes de vernieuwing op gang 

te houden. In de projectgroepen zitten vertegenwoordigers van bewoners, 

woningbouwverenigingen en gemeente. Voor concrete pro jeeten worden deel

groepprojecten of werkgroepen ingesteld. Bij dit project is het ontwerp 

tot stand gekcrnen door de groep toekanstige bewoners direct erbij te be

trekken, sans in gemeenschappelijke vergaderingen en sans door spreekuren 

te houden. 

Bij 2, korte beschrijving van het gebied; 

Vlaardingen, dat niet onder de rook van Rotterdam, maar onder de rook van 

de Waterwegindustrie ligt, had tot 1945 een beperkte anvang. Na die tijd 

heeft het een sterke groei doorgemaakt tot ca. 80.000 inwoners. Dat de 
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vooroorlogse stad niet al te groot was vinden we terug in de bijdrage uit 

het stadsvernieuwingsfonds: Vlaardingen behoort niet tot de 22 enigszins 

bevoorrechte gemaenten. Pas in 1980 is de stadsvernieuwing tot een conti

nue uitvoering gekaren. 

De Vettenoordsetx>lder, althans het actieve stadsvernieuwingsgebied, is in 

twee gebieden te splitsen: het westelijk deel waar het accent ligt op de 

woonfunctie en het oostelijk deel waar duidelijk een gerrengd karakter van 

wonen en bedrijvigheid aanwezig is. 

In het westelijk deel dateert de bel:::.ouwing uit 1900-1910, terwijl in het 

oostelijk deel een belangrijk deel van de bel:::.ouwing uit de 17de eeuw 

stamt. 

De Iandstraat, waaraan het project gelegen is, was van oorsprong een smal 

straatje met aan beide zijden pa.khuisjes, o.a. t.b.v. de visverwerking, 

met aan wat zijstegen woninkjes. 

De saneringsgedachte uit de jaren zestig is ook aan Vlaardingen niet 

voorbij gegaan. lt:!t nodige is aangekocht met het oog op doorbraken en 

grootschalige vernieuwingen. Voordat de bedachtzaamheid was teruggekeerd 

had de gemeente een groot aantal panden verworven. Een klein deel is of 

wordt weer verkocht. In de landstraat is echter een gat gevallen. Voor 

zuivere bedrijvigheid is geen ruimte, maar alleen een woonfunctie zou 

verdere afbreuk doen aan, en een aftakeling betekenen voor, het gemengde 

gebied. 

Bij 3, het doel: 

In de Vettenoordsetx>lder heeft de stadsvernieuwing geleid tot een afname 

van diversiteit. Niet alleen verdwijnen bedrijfspanden maar ook leidt 

renovatie en nieuwbouw tot eenvonnige woningen; enerzijds an financiële 

redenen, anderzijds door de bouwverordening en de voorschriften en wen

ken. Ofschoon deze laatste zijn afgeschaft worden ze nog wel gebruikt 

voor de berekening van de verblijfseenheden en daan:nee het vraaghuurper

centage. 

In de loop van het proces blijkt dat je bij renovatie of sloop steeds 

meer te maken krijgt met bewoners die het niet zo zien zitten om naar een 

standaard woning te verhuizen. En oorlat het volume oude ongerepte huurwo

ningen aan het afnemen is, wordt het steeds xooeili jker deze mensen op een 

100 EXPERIMENTEN IN DE STADSVERNIEUWI~ 



voor hen bevredigende wijze te helpen. Bovendien zie je dat een belang

rijk deel van de bewoners die een nieuwbouw of renovatiewoning betrekken 

direkt aan hun nieuwe woning gaan knutselen en veranderingen gaan aan

brengen. 

Het oorspronkelijke doel was 

1. te bouwen voor een groep nensen die andere woonwensen hebben dan het 

wonen op basis van voorschriften en wenken en de bouwverordening. N.B. 

het gaat hierbij an het gebruik en de waardering van de ruimte c.q. de 

woonvertrekken, echter zonder over te gaan tot het beschouwen van wo

nen als een collectief gebeuren. 

2. de rrogelijkheid an bedrijfsruimte/werkruimte te integreren. 

3. een beheersvorm toe te passen waarbij de inbreng van bewoners/gebrui

kers een grote rol speelt. 

4. ten slotte mag dit niet leiden tot een enorne kostenstijging van de 

woning. 

Bij 4, de start: 

Door middel van publicaties in de plaatselijke kranten is nagegaan of 

mijn veronderstelling juist was en er voldoende gegadigden waren. Nadat 

er zich 20 m:msen hadden aange.treld zijn we begonnen. Ofschoon het oor

spronkelijk de bedoeling was an rret de gegadigden een architect te se

lecteren, heb ik uiteindelijk zelf een architect benaderd an verder tijd

verlies te voorkomen. 

Bij 5, de hoofdopzet van het plan: 

Kermerkend voor de opzet van het woonwerkhuizenplan is de cx:mbinatie van 

betrekke !ijk bescheiden woonruimte rret een rui.tre atelier/werkruimte op 

een locatie in de stadskern; zo vo:r:nqegeven dat de sam:mhang tussen het 

wonen en de activiteiten en externe contacten van de bewoners benadrukt 

wordt. 

Er is gekozen voor een smalle, diepe beuk. Dat heeft twee voordelen: 

1. relatief veel ( 9) woningen direct aan de straat 

2. door het geringe geveloppervlak en de grote diepte ontstaat een re

latief goedkope "overruimte" 

Ondanks dat de overruimte goedkoop is zal deze toch betaald IrOeten wor-
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den; daaran is gekozen voor een hoge woningdichtheid, waannee de vaste 

kosten gemiddeld per woning dalen. De hcx:>fdstructuur van het boUWirllerk is 

vrij siinpel, de natte ruimten zitten bovendien gecentreerd. Daardcx:>r is 

het :rrogelijk de indeling van de huizen in een vrij laat stadium te bepa

len en zijn veel vonren :rrogelijk. 

'lbetsen op de woontechnische aspecten is niet goed :rrogeli jk. Bij de start 

van het project was al gesteld dat de V en W en de .MBV een woonkwaliteit 

voorschrijven die niet aansluit bij ieders woonwensen. Het loslaten van 

de voorschriften leidt tot grotere creativiteit, diversiteit en betrok

kenheid van de bewoners bij ontwerp en beheer van de woning. 

Het ontwerp is afgesterrrl op de mansen die aan het proces hebben deelgeno

rren. Daarbij is echter wel in het oog gehouden dat de woning altijd ver

huurbaar IOOet zijn. 

Bij 6, het beheersexperirrent: 

In het dOC1.liOO!ltatiemateriaal ten behoeve van de studiedagen staan de tro

ti vering voor en de aspecten van zelfbeheer uitgebreid aangegeven. Ik zal 

dat in het kort nog eens dcx:>r lopen. 

Het typisch eigen gebruik van de \«Xlnwerkwoningen maakt het wenselijk een 

vorm van bewoners-zelfbestuur te realiseren. De gei'NOI1e huurcontracten ma.

ken een soepel gebruik van deze huizen on:rrogelijk. 

1. organisatie bewoners 

De bewoners zullen zich troeten organiseren tot een rechtsperscx:>n. 

Vcx:>rlopig is besloten dat de bewoners met vijf vaste vertegen\«Xlrdi

gers het overleg met de woningbouwvereniging zullen voeren. De verga

deringen zijn openbaar en iedereen wordt in kennis gesteld van de 

voortgang. 

2. De verhouding tussen de partijen zal t.z.t. in overeenst.errming vast

gelegd IOOeten worden. 

3. De plek van de individuele huurder t.a.v. bewonersorganisatie en wbv 

zal geregeld IOOeten worden. 

4. Met Rijk en gemeente IOOeten afspraken gemaakt worden over toezicht, 

gemeentelijke heffingen, ~everdeling. 

5. Zoals ook bij de gebruikeU jke huurovereenkomsten zal iets over het 

gebruik geregeld IOOeten worden, alleen nu misschien tussen bewoners-
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organisatie en individuele huurders. 

6. De grenzen van administratie, beheer en zeggenschap over onderhoud 

moeten worden bepaald. 

7. Tenslotte moet een conflictregeling worden opgesteld. 

Bij 7, knelpunten: 

Het aantal opgetreden knelpunten bij dit project overtreft, voor mij 

althans, verre het gemiddelde. Wat er nog gaat karen dat weet ik niet, ik 

kan alleen hopen dat we met de SE.V-steun er wat soepeler doorheen karen. 

Ik wil mij slechts beperken tot het grootste knelpunt dat is opgetreden: 

De beoordeling van het plan. 

Het project is namelijk, geheel volgens plan, los van voorschriften en 

wenken ontworpen, met name los van het verblijfseenheden-verhaal. Dit 

heeft grote problemen gegeven bij de planbeoordeling door de Directie van 

de Volkshuisvesting. 

In eerste instantie wilde de directie niet meewerken maar door voor het 

plan alsnog SE.V-steun te krijgen was het xoogeli jk een planbeoordeling te 

krijgen. 

Er moest echter toch een verblijfseenhedentelling karen t.b.v. de bepa

ling van het vraaghuurpercentage. 

Voorstel 1. het intekenen van een referentiewoning was, en dat zal U dui

delijk worden als U de plannen goed bestudeert, niet xoogelijk. 

Voorstel 2. op de basis van een vergelijking van m2 BKO met een referen

tieproject. Van dit laatste is gebruik gemaakt door bij gerealiseerde 

nieuwbouw in de nabijheid de verhouding m2 BKO;VE te berekenen en dit te 

verwerken in de m2 BKO van het experimentele project. 

Het klinkt hier allemaal heel simpel maar het tegendeel is waar. Vooral 

door veel enthousiasme van toekanstige l::leiNoners is op beslissende rocroon

ten het project gered. 

Bij 8, xoogeli jke toepassingen elders : 

Of deze woonvonn de meest ideale is weet ik niet. Er is een markt voor en 

naannate de nieuwbouw- en renovatiegolf in de stadsvernieuwing doorrolt 

zal de behoefte toenemen. 

Wat voor mij vaststaat is dat de woningplattegronden in de toekanst neu

traler moeten worden. In meerderheid bieden de woningplattegronden, zeker 
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in de sociale woningbouw, onvoldoende mogelijkheid voor een zelfstandiger 

leefpatrooon voor leden van een meerpersoonshuishouden. 

:J3etNonersbeheer heeft te maken met dem::>cratisering van woningbouwvereni

gingen en woningbedrijven. Zelfbeheer IOOet het mogelijk maken cm daar

naast versoepeling te brengen in het gebruik van de woon/werk ruimte. Ik 

kan mij daarcm voorstellen dat de beheersvo:rm die voor dit project eruit 

rolt niet voor ieder carplex de meest succesvolle vo:rm is. De vergelij

king met andere beheersexperimenten zal daar misschien wat meer duide

H jkheid in gaan geven. 
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V rouwen in bouwteams. 

Presentatie dcx:>r L. Diederen en Y. v. d. Elsen - NCDB, Amsterdam. 

April a.s. gaat er - bij leven en welzijn - in Amsterdam een experiment 

van start dat naar wij hopen aan vrouwen een unieke gelegenheid zal bie

den vonn te geven aan haar dagelijkse woon-, leef- en werkangeving: haar 

huis. 

Samen rret toekanstige bewcx:>nsters van een nieuwbol.l'VVblok in de Staatslie

denbuurt willen we 7 bijeenkansten organiseren, met als doel het opstel

len van een (gezarrenlijk) wensen/eisenpakket vcx:>r de nieuwbol.l'VV (in 

scmnige steden heet dat ontwerpteam). 

Achtergrond van het experiment. 

Vcx:>rjaar 1983 hebben wij in dezelfde Amsterdamse Staatsliedenbuurt een 

onderzoekje gedaan naar de positie en ervaringen van vrouwen in de stads-
. . * vern1el.l'VV1ng. 

Uitgangspunt bij dat onderzoek was dat er in de stadsverniel.l'VVing te vaak 

wordt uitgegaan van "het" (algemene) "bewonersbelang". Wij hadden het 

idee dat dat bewonersbelang vcx:>r verschillende groepen bewoners een ver

schillende invulling kan hebben; en dat het belangrijk is die verschil

lende invullingen cx:>k te benoemen. Niet cm daannee verschillende groepen 

wijkbewoners tegen elkaar op te zetten. Integendeel, juist cm dat begrip 

bewonersbelang, dat in principe alle bewoners cmvat en daardcx:>r ncx:>dzake

lijkerwijs abstract blijft, nader in te vullen en daannee ook te verster

ken. 

* 
De resultaten van dat onderzoekje ZlJn verwerkt in een boekje: "Zoiets 
maak je toch niet, ik zeg altijd dat doen mannen", NCDB 1984. Het is te 
bestellen door ovennaking van f6, 50 (incl. verzendkosten) op giro 2032327 
t.n.v. NCDB, Singel 311 Amsterdam, o.v.v. "Zoiets maak je toch niet". 
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Het onderzoek heeft heel veel informatie opgeleverd over hoe vrouwen aan

k:i jken tegen de stadsvernieuwing, het proces, de (veranderde) woonomge

ving. Maar ook over de nieuwbouw zelf, de plattegrond van de woningen, de 

effectiviteit van de indeling, bleken de geïnterviewde vrouwen duidelijk 

haar eigen opvattingen te hebben. 

Op dit punt wil het experiment "vrouwen en bouwteams" doorgaan. Als vrou

wen haar eigen wensen en opvattingen hebben ten aanzien van nieuwbouw 

(woningen), dan is het belangrijk dat zij die ook daadwerkelijk fannule-

ren en inbrengen als eisenpakket bij de nieuwbouw. 

Waarall een e?q?eriment. 

Nou is die oenstatering natuurlijk gemakkelijker gezegd dan uitgevoerd. 

Inspraak: over nieuwbouw vindt rreestal plaats in zogena.arrde bouwteams; 

teams waarin architect, opdrachtgever, ambtenaren van verschillende ge

rreentelijke diensten, samen met een aantal bewoners (vertegenwoordigers) 

de nieuwbouwplannen invullen. Je zou dus kunnen zeggen: laat vrouwen in 

bouwteams participeren en daar haar eisen inbrengen. Wij denken echter 

dat het niet zo simpel ligt, en wel an drie redenen: 

een "psychologische" reden: het is een bekend gegeven dat mensen in 

antwoord op vragen naar wensen en behoeftes, rreestal in eerste in

stantie een antwoord geven dat overeenkant met maatschappelijk aan

vaarde normen of bekende voorbeelden. Daarvan loskanen kost tijd en 

ruimte. Bovendien hebben veel vrouwen nog nooit als vrouw nagedacht 

over wat zij zelf aan woonwensen hebben. Daarover wel gaan nadenken 

kost ook tijd en ruimte. Tijd en ruimte die er rreestal binnen het ka

der van een bouwteam niet is. 

een "maatschappelijke" reden: participatie zowel in de zin van 

aanwezigheid als in de zin van daadwerkelijke eigen inbreng - van 

vrouwen in maatschappelijke of politieke organen of groeperingen, is 

over het algemeen minder dan die van mannen. In bouwteams is dat vaak: 

niet anders. Extra (onderlinge) ondersteuning van vrouwen is daaran 

erg belangrijk. 

een "politieke" reden: bewonerseisen worden sowieso al snel onderge

sneeuwd in bouwteams. Als bewoners zit je tegenover een team van des

kundigen, die ieder op hun beurt kunnen zeggen dat "iets bouwtechnies 
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onmogelijk is" , of dat iets 

moeilijk om daartegenover 

kcmt dat bouwteams vaak aan 

"financieel niet haalbaar is". Het is 

je eigen wensen staande te houden. Daarbij 

terrni jnen gebonden zijn. Daardoor ontstaat 

een tijdsdruk waardoor vaak geschilpunten onvoldoende uitgepraat wor

den. Onnodig te zeggen, dat in zo'n situatie meestal de bewoners het 

onderspit delven. Het risico van ondersneeuwen van bewonerswensen 

wordt groter naarmate het minder gangbare wensen betreft. 

Qn deze drie redenen denken wij dat het belangrijk is dat vrouwen vooraf 

aan de start van een bouwteam wensen formuleren. Vooraf, zodat er ruimte 

is om tot werkelijke wensenformuleringen te kanen. Vooraf, zodat bij de 

start van het bouwteam de wensen er al liggen, waardoor je een stuk ster

ker in je schoenen staat. 

Opzet van de bijeenkomsten 

Wij hebben een opzet gemaakt voor 7 bijeenkomsten: 

1. uitgebreide kennismaking; aangeven van de randvoorwaarden: wat ligt er 

al vast (via besternningsplan, stedebouwkundige plannen e.d.), en wat 

niet, wat is een bouwteam; 

2. een diaserie over voorbeelden van "andere" woningen (functie: aangeven 

dat het inderdaad anders kan en losmaken van de fantasie) i ontwerpen 

van een "fantasiewoning"; 

3 • ( lange bijeenkomst) i spelen van het (eventueel op de situatie 

aangepaste) woonspel, doel; kanen tot wensen, nog los van reële of 

bouwkundige mogelijkheden; 

4. aan de hand van losse maquette-onderdelen de wensen uit de derde 

bijeenkomst in reëele woningen omzetten; 

5. spelen met bouwtekeningen: hoe ziet een bouwtekening er uit, hoe 

"lees" je hem; de maquette van de vorige keer als bouwtekening; 

6. formuleren van aanvullende eisen; rond trappehuis, binnenterreinen, 

etc.; 

7. opstellen uiteindelijk wensenpakket; afspraken over hoe dat ingebracht 

gaat worden in het bouwteam. 
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In de bijeenkansten willen we niet uitgaan van directe woonwensen. Onze 

ervaring is dat het antwcx:>rd dan neer zal kanen op een standaard nieuw

bouwwoning. Het is hierboven al gezegd: het kost tijd cm werkelijke wen

sen te fonnuleren, los van bestaande maatschappelijke voorbeelden en nor-

men. 

Bovendien verwachten veel vrouwen die nu in de oudbouw wonen alle heil 

van een toekanstige nieuwbouwwoning. Geen wonder ook als je ziet in welke 

staat de oudbouw in de Staatsliedenbuurt verkeert. 

In plaats van woonwensen, willen wij uitgaan van het dagelijks leven, wo

nen en werken van vrouwen in hun v.10ning; wat gebeurt daar allemaal, hoe

veel en welke ruimte zou je daar eigenlijk voor willen hebben? Daarvan 

uit gaan levert overigens wel één extra moeilijkheid op: wensen en eisen, 

gefonnuleerd op grond van activiteiten en bezigheden, moeten angezet, 

vertaald worden in bouwkundige wensen opdat zij in het bouwteam inge

bracht kunnen ViiOrden. 

Materiaal 

Ten behoeve van de bijeenkansten v.10rdt materiaal gemaakt. 

Discussiemateriaal: opzet van de bijeenkansten, handleiding voor de dis

cussies, discussie-stellingen e.d. En visueel materiaal: een diaserie o

ver gerealiseerde alternatieven in de woningbouw, een losdelige maquette 

waannee geschoven kan v.10rden, e.d. 

Voor dit materiaal hebben we niet op het nulpunt hoeven te beginnen. Er 

bestaat al veel: 

- materiaal van v.100nspelen, woonbewustv.IOrdingscursussen, etc.; 

- materiaal van experimentele nieuwbouw-inspraakprojecten. 

Beide soorten materiaal bevatten veel bruikbaars. In dit experiment zou

den ze gekoppeld moeten v.10rden. Het materiaal van de woonspelen e.d. is 

expliciet gericht op vrouwen en gaat, zoals wij ook willen, uit van acti

vi tei ten. Het inspraakmateriaal richt zich vooral op - nOÇJ vorm te geven 

- v.100nsituaties. Dit materiaal gaat echter niet uit van activiteiten maar 

direct van woonwensen en richt zich bovendien niet expliciet op vrouwen. 

We hebben in onze opzet geprobeerd de 2 soorten ervaringen en materialen 

tot een bruikbaar geheel te koppelen. 
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Het is de bedoeling dat het materiaal dat ontwikkeld wordt ook in andere 

situaties bruikbaar zal zijn voor groepen vrouwen die met de nieuwbouw 

aan de slag willen gaan en daar haar eigen inbreng hard willen maken. Het 

materiaal zal dan ook, na afloop van het project in Amsterdam, in drie of 

vier andere situaties uitgeprobeerd worden. Het zal bovendien gepubli

ceerd worden en ter beschikking kanen van groepen vrouwen die ermee aan 

de slag willen. 

Randvoorwaarden 

On:lat het een experiment betreft vonden wij het belangrijk een aantal 

randvoorwaarden te optimaliseren: 

de opbouwwerkster van de Staatsliedenbuurt, Yvonne van den Elsen, is 

medewerkster aan het project. Zij kan ook na afloop eventueel groepen 

vrouwen, of vervolgactiviteiten begeleiden~ 

- we hebben contact opgenanen met de architect van het betreffende bouw

blok, en met de ambtenaar van volkshuisvesting in de Staatsliedenbuurt 

(die is ook voorzitter van het bouwteam). Beide staan positief t.o.v. 

het experiment, en zullen dus niet bij voorbaat in het bouwteam de op

gestelde wensen onderuit halen; 

- wij krijgen namen en adressen van mogelijke toekomstige bewoonsters 

van het bouwblok (een onontbeerlijke voorwaarde, maar vaak erg rooei

lijk te realiseren); 

- we hebben een aantal belanghebbende ambtenaren en politici op de hoog

te gesteld. 

We hopen, via deze randvoorwaarden, dat de op te stellen wensenpakketten 

ook werkelijk een kans zullen hebben gerealiseerd te worden. 

Tenslotte 

Het idee voor dit experiment en de subsidieaanvraag bij de Stuurgroep Ex

perimenten Volkshuisvesting ( SE.V) dateert al van begin 1984. In de voor

bereidingen hebben zich nogal wat stagnaties voorgedaan. F.en tijdje lang 

heeft de hele zaak in de ijskast gelegen. Nu, begin 1985, zijn de beno

digde subsidies toegekend en lijkt het er dan eindelijk van te kanen. 

Zelf zijn 'We ervan overtuigd dat dit experiment rooet slagen. Wij zullen 
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in elk geval onze uiterste best doen. Als het lukt, dan betekent dat dat 

niet alleen vro'l.lW'en in de Staatsliedenbuurt daar heel wat bij winnen, 

maar alle vro'l.lW'en die in stadsvernieuwingssituaties actief zijn of willen 

worden. 
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Verbouwpanden. 

Inleiding door Trevor James LOBH - Amsterdam* 

Inleiding 

Het aantal panden dat zijn oorspronkelijke functie verliest, neemt toe. 

In een stad als Utrecht trekt de Universiteit vanuit de binnenstad naar 

de nieuwe universiteitswijk Uithof, het Academisch Ziekenhuis kamt leeg 

en het Antoniusziekenhuis is verplaatst naar Nieuwegein. In andere steden 

zien we soortgelijke ontwikkelingen; schoolgebouwen ver liezen hun func

tie, kantoorgebouwen kanen leeg en bedrijven vertrekken. 

Door deze leegstand treedt een geweldige kapitaalsvernietiging op. 

Gebouwen vormen namelijk een kapitaal. Niet alleen omdat er geld geinves

teerd is in de bouw van het gebouw maar ook cnrlat het gebruiken van het 

gebouw het activeren van dat kapitaal is. 

Door de mogelijkheden van een gebouw te benutten, maken we gebruik van 

het kapitaal dat in dat pand is opgeslagen. 

Deze kapitaalsvernietiging vindt plaats op een mament dat er wel voldoen

de vraag naar deze gebouwen is. 

Met name jongeren en tweepersoonshuishoudens zien in deze panden een aan

trekkelijke huisvestingsmogelijkheid. Door het bij elkaar brengen van dit 

ka pi taal het gebouw - en de mensen die van dit kapitaal gebruik willen 

maken, vindt er een verrijking van zowel het econanisch als het volks

huisvestingsprooes plaats. 

Er zijn echter een aantal factoren die het hergebruik van deze gebouwen 

in het kader van het volkshuisvestingsbeleid bemoeilijken. 

Te noemen zijn in dit verband zaken als financiering, regelgeving en het 

ontbreken van voldoende middelen voor bewonersondersteuning. 

De voorgeschiedenis 

Met het uitbrengen van de Nota Van Dam in 1975 werd door het Rijk de 

* Deze tekst is ontleend aan een voortgangs verslag t.b.v. de SE.V d.d. 
26-08-85. 
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mogelijkheid gel:x:x'ien incourante panden te verbouwen vcor alleenstaanden 

en twee:persoonshuishoudens. Sindsdien is er veel gebeurd. ondanks de tot

st.andkaning van een groot aantal projecten is de kritiek op de regelge

ving steeds heviger geworden. Vanaf het begin hebben bewonersgroepen ge

steld dat de rigoureuze en kostbare verbouwingen volgens de Van Dam-nor

men lang niet altijd aansluiten bij de woonwensen van de (toekanstige) 

bewoners. 

Bestaande grote panden hadden en hebben vaak de voorkeur van mensen die 

wat anders willen op het gebied van wonen. Gemeenschappelijke wconvonnen, 

zelfwerkzaamheid, zelfbeheer en canbinatieroogelijkheden van wonen, werken 

en sociaal-culturele voorzieningen worden vooral door hen bepleit. 

In de praktijk is gebleken dat de geldende regelingen deze mogelijkheden 

niet of nauwelijks toelaten. 

Daarnaast is keer op keer gebleken dat het specifieke karakter van ieder 

project afzonderlijk botste met de starheid en de uniformiteit, die eigen 

is aan de op doorsnee renovaties afgestenrle procedures en voorschriften 

in de woningbouw. Door allerlei betrokkenen is in de afgelopen jaren dan 

ook gepleit voor het ontwikkelen van nieuwe regelingen voor dit type pro

jecten. 

Onder druk van de nog steeds groeiende belangstelling voor verbouwprojec

ten werd de regeling "Creëeren van woonruimte in bestaande panden door 

middel van eenvoudige aanpassing" (M:i 82-19) afgekondigd. Deze regeling 

ging uit van een maximale peric:xle van vijf jaar waarover subsidie kon 

worden verkregen. Met beperkte financiële middelen konden noodherstel en 

primaire voorzieningen worden aangebracht. 

zelfwerkzaamheid door bewoners werd uitdrukkelijk als mogelijkheid ge

noenrl. Ook deze regeling was echter maar voor een beperkt aantal projec

ten te gebruiken en is bovendien sinds 1 januari 1985 opgenanen in het 

stadsvernieuwingsfonds. 

De initiatiefnemer 

Al tien jaar lang probeert de Iandeli jke Organisatie Belangengroepen 

Huisvesting de problematiek rond de verbouw van panden onder de aandacht 

van de overheid te brengen. Zij wees daarbij op de telkens terugkerende 
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knelpunten die door diverse belangenorganisaties en de bewonersgroepen 

worden gesignaleerd an goede en betaalba.re woonruimte te realiseren. Dit 

voortdurend aankaarten van de problematiek bij de rijksoverheid zette 

geen zoden aan de dijk. Dit leidde ertoe dat de IDBH zelf initiatieven 

ging nemen an te verkennen wat de mogelijkheden tot het verbeteren van de 

bestaande regelgeving zijn. 

Voorbereiding 

Het Project Verbouw Panden 

In het Project Verbouw Panden heeft de I.OBH gewerkt aan: 

- het inventariseren en analyseren van problemen die betrekking hebben 

op de verbouw van panden; 

- het ontwikkelen van oplossingen die zich niet beperken tot de geboden 

mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving. 

Met de bewoners als opdrachtgever worden voor 23 panden haalbaarheids

onderzoeken uitgevoerd. De nadruk lag daarbij niet op onderzoek naar 

reeds gerealiseerde projecten. In de eerste plaats is de aandacht gericht 

op projecten die nog gerealiseerd rooeten worden en waarbij meerdere 

problemen deze realisatie in de weg stonden. 

Naast het feit dat een dergelijke aanpak uitzicht bood op de realisatie 

van nieuwe projecten, gaf zij ook gelegenheid tot het volgen en beïn

vloeden van het gehele proces bij een aantal projecten tegelijkertijd. Op 

grond van deze gecoördineerde werkwijze konden, zowel per project als ten 

behoeve van het landelijk beleid gefundeerde aanbevelingen ontwikkeld 

worden. 

In het kader van het experimentenbeleid van de SEV werd door de I.OBH een 

aanvraag ingediend tot erkenning als experiment. 

Hypothesen 

Aan het experiment liggen de volgende hypothesen ten grondslag: 

1. Een aanpak van het verbouwproces, waarbij bewonerswensen voorop staan 

en flexibiliteit ten aanzien van de bestaande regelgeving wordt be

tracht, zal een positief effect hebben op de totstandkaning van die 

projecten. 
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Eveneens zal deze werkwijze de noodzaak aangeven van aanpa.ssing of 

vernieuwing van de bestaande regelgeving. 

2. Op grond van deze werkwijze zullen ooncrete en gefundeerde aanbeve

lingen worden geformuleerd, die kunnen leiden tot vergroting van de 

realisatiekansen van onorthodoxe verbouwingsprojecten in het algemeen. 

Fen aanpassing of vernieuwing van de bestaande regelgeving zal de 

bereidheid van betrokken instanties, an in sareenwerking met bewoners

groepen op basis van hun wensen verbouwprojecten te ontwikkelen en te 

realiseren, vergroten. 

3. Het versterken van de positie van de bewoners bij verbouw door het in

schakelen van bewonersgerichte deskundigheid, zal hun bereidheid an 

tot reële oplossingen te kanen, vergroten. 

De betrokkenheid van de SEV 

De SEV sprak haar interesse uit voor het project. Het kon een antwoord 

bieden op het, met name in steden, voorkanende probleem van leegstand van 

niet-woonruimten en een groot aantal woningzoekenden. Door de verbouw van 

panden zou kwalitatief goede en betaalbare woonruimte gerealiseerd kunnen 

worden. 

Het Project Verbouw Panden bocx1 ook een interessante uitwerking van de 

door de SEV onderscheiden thema • s. Wat betreft het thema "Verbetering van 

de relatie tussen kosten en kwaliteit" bocx1 het project uitzicht op een, 

op basis van bewonerswensen, verantwoorde kwaliteit tegen aanvaardbare 

huren. 

Ten aanzien van "Betrokkenheid van bewoners" wordt verondersteld dat door 

he"t versterken van de positie van de bewoners bij verbouw door het in

schakelen van bewonersgerichte deskundigheid, hun bereidheid an tot reële 

oplossingen te kanen, wordt vergroot. 

De SEV stelde financiële middelen ter beschikking an de kosten voor pro

jectmedeNerkers en archi teeten in het kader van de haalbaarheidsonder

zoeken en de kosten voor verslaglegging en verspreiding van de resultaten 

te kunnen dekken. 

Op 10 october 1983 gaat staatssecretaris Brokx accoord met de voordracht 

van de SEV an het experiment Project Verbouw Panden te ondersteunen. 
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De uitvoering 

Het haalbaarheidsonderzoek 

Uitgangspunt bij het project is dat de positie van de bewoners tijdens 

het verbouwproces structureel ondersteund wordt. 

Getracht wordt dit te bereiken door hen de rol van opdrachtgever/ ini

tiatiefnemer te geven. Als eerste stap geven zij opdracht aan een archi

tect an een "haalbaarheidsonderzoek" te verrichten ten aanzien van de 

verbouwmoge !i jkheden. 

Een dergelijk onderzoek omvat: 

- vaststelling van het programma van eisen van een bewoners- of belan

gengroep; 

- opname van de bouwkundige staat van het pand; 

- maken van schetsontwerp en begroting op basis van het programma van 

eisen en de bouwkundige staat; 

- toetsing van schetsvoorstellen aan de bestaande subsidieregelingen; 

- analyse van de knelpunten (eventueel aangeven van oplossingen); 

- oordeel over de haalbaarheid en het nut van een vervolg-onderzoek. 

Uit de 23 haalbaarheidsonderzoeken is gepoogd verbouw-specifieke knel

punten met betrekking tot de bestaande regelgeving te halen. 

Op basis hiervan kwam men tot het aangeven van rrogelijkheden in de sfeer 

van aanpassing of vernieuwing van bestaande regelgeving. 

Aanmeldingen 

Veertig panden zijn aangemeld voor het project. 

Uiteindelijk zijn 23 panden geselecteerd. Het criterium voor selectie was 

de gewenste spreiding met betrekking tot knelpunten en locatie. 

Daarnaast \11'0gen ook factoren zoals kansen op ontruiming, de organisatie

graad van de bewoners en het type gebouw mee bij de beoordeling. 

De werkwijze van de bewonersdeskundigen in de haalbaarheidsonderzoeken 

Bij de werkwijze van de LOBH lag de nadruk sterk op de 

bewonersvriendelijke ondersteuning. 
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Deze ondersteuning werd gekarakteriseerd door het leggen van het initia

tief en de zeggenschap bij de bewoners en het slechts op afroep bieden 

van de gevraagde ondersteuning. 

Startpunt voor het voor-haalbaarheidsonderzoek was het opstellen van het 

progranma van eisen. In het begin van ieder haalbaarheidsonderzoek werd 

de bewonersgroep gevraagd an een progranma van eisen, voor zowel woon

ruimten als niet-woonruimten, op papier te zetten. 'Ier ondersteuning 

hiervan werd een "checklist" voor het opstellen van een progranma van ei

sen aan de bewoners gegeven. 

Bewonersgroepen werd geadviseerd de progranma' s van eisen op te stellen 

zonder dat de architect ze te zeer beïnvloedde. Veel groepen bleken ech

ter belang te hechten aan een nauwe samenwerking met de architect. In la

ter gevoerde gesprekken tussen bewoners, architecten en projectmedewer

kers van Project Verbouw Panden, werd in scmnige gevallen duidelijk dat 

wensen van bewoners niet waren opgenanen, rnrlat de architect negatief had 

geadviseerd. In al die gevallen hebben de projectmedewerkers erbij de be

woners op aangedrongen an die wensen alsnog op te nemen in een programma. 

van eisen. 

Nadat de architect met de eerste schetsen en globale kostenramingen was 

gekanen, vond er een 1 interim-gesprek 1 plaats tussen bewoners, gebrui

kers, architect, IDBH-consulent en een projecbnedewerker van Project Ver

bouw Panden. Daarin werd naar een IWgelijkheid gezocht an bewonersplan

nen te realiseren, al of niet door aanpassing van de. bestaande regelge

ving. In overleg tussen de verschillende partijen werd gewerkt aan een 

nadere uitwerking. 

De toetsing van de hypothesen 

Bewonerswensen alleen zijn niet de doorslaggevende factor 

Op basis van de resultaten van de voor-haalbaarheidsonderzoeken zijn twee 

zaken absoluut duidelijk geworden. Als alleen de wensen van bewoners t.ot 

uitgangspunt worden genanen, heeft dat geen aanwijsbaar positief effect 

op de totstandkaning van projecten. 

Hetzelfde geldt voor de flexibiliteit ten aanzien van de bestaande regel-
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geving als die alleen door de bewoners of bewonersdeskundigen wordt over

gebracht. Zonder de aanvaarding van het belang van de bel.vonerswensen, als 

richtsnoer in verbouwprojecten en zonder dezelfde flexibiliteit ten aan

zien van de bestaande wet- en regelgeving bij potentiële opdrachtgevers 

en gemeenten, garandeert de in het Project Verbouw Panden gehanteerde 

planontwikkeling niet de realisatie van een project. 

Versteviging van de positie van de bel.voners in het verbouwproces ten op

zichte van opdrachtgevers en overheid wordt daaran 'Wel'lseli jk geacht. 

Het Project Verbouw Panden levert inzicht in knelpunten en suggesties 

voor verbetering ten aanzien van het beleid 

In de nu volgende paragraaf wordt in kort bestek een uitwerking gegeven 

van de voornaamste knelpunten en aanbevelingen. Met het oog op de over

zichtelijkheid is een verdeling aangehotrlen naar bewoners, verhuurders en 

de overheid. 

De positie van de bewoners 

Woonlasten en inkanens 

Binnen de reguliere verbouwpraktijk is het slechts bij uitzondering moge

lijk verbouwplannen te realiseren voor mensen ~ret de laagste inkanens. 

Panden, die door kraakacties of tijdelijke verhuur op de woningmarkt ko

men, worden door reguliere verrouw weer aan de goedkope woningvoorraad 

onttrokken. De wijze van subsidiëring van verrouwprojecten is in dit 

licht bezien ontoereikend. 

Gaat men over tot verbouw, dan treden er tussen panden verschillen in 

woonlasten op die niets te maken hebben ~ret de gerealiseerde k.wali tei t 

maar met de staat waarin het pand bij aankoop verkeerde en de prijs waar

voor het werd aangekocht. 

Zelfwerkzaamheid als strategie om de woonlasten te drukken, krijgt in het 

bestek van de huidige regelgeving onvoldoende IOOgelijkheden. 

Verhuurders richten hun beleid ten aanzien van deze panden op een periode 

van dertig jaar en langer. BeiNoners IOOgen geen eigen fasering aanbrengen 
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in de duur van het verbouwproces; een fasering die is afgestenrl op hrm 

tijdsplanning van zelfwerkzaamheid. De opdrachtgever en de financierende 

instantie - de rijksoverheid - houden vast aan die periode van dertig 

jaar en wenst het eindplan in een bepaald tijdsbestek gerealiseerd te 

zien. Door deze gang van zaken treedt een verhoging van de woonlasten op. 

Gezien de voorafgaande conclusie is het noodzakelijk te kijken naar an

dere financierings- en subsidiëringsmethodieken die beter voldoen aan de 

wensen van bewoners met betrekking tot gefaseerde verbouw en lagere woon

lasten. 

Qn lagere woonlasten IOCl<Jelijk te maken, zijn een tweetal oplossingen 

denkbaar. 

In de eerste plaats kan gedacht ~rden aan subjectsubsidie. 

Dit is het verstrekken van een financiële tege.InC~etkaning aan de huurder. 

Huursubsidie is daarvan de meest bekende vonn. Een subjectsubsidie in de 

vonn van een verrui.m:::le individuele huursubsidie zou tegerooet kunnen kanen 

aan de eisen van veel bewoners, dat de huur gekoppeld moet kunnen worden 

aan het inkanen van de bewoner. Het is echter vrij onwaarschijnlijk dat 

deze weg de kaoonde jaren door de overheid bewandeld zal ~rden. 

Objectsubsidie, het financieel steun verlenen bij aankoop en exploitatie 

van het gebouw is een tweede keuzemogelijkheid. 

De IOBH onderscheidt daarbij de volgende rrogeli jkheden: 

A. Huurstelling op basis van gerealiseerde kwaliteit 

Het koppelen van de huur aan de kwaliteit is geen nieuw begrip in de 

volkshuisvesting, de vergeli jkingshuren in de stadsvernieuwing zijn 

daar een voorbeeld van. 

Op basis van haar ervaringen kant de IOBH tot het voorstel voor een 

basishuur voor een basis-wooneenheid. De belangrijkste ui tgangsprmten 

voor de bepaling van een basis-wooneenheid zijn: 
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- een volledig hersteld casco voor een exploitatieperiode van 30 jaar; 

- de indeling van het pand ~rdt alleen gewijzigd an te voldoen aan de 

veiligheidseisen. 

Na de realisatie van deze basis~neenheid ~rdt stapsgewijs de 

kwaliteit bepaald op basis van aangebrachte voorzieningen. 
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Bij elke stap wordt de huur verhoogd. 

Een volledig afgebouwde wooneenheid zou dan een huur rooeten hebben die 

lager ligt dan de huidige HAT-huren. In deze opzet van een huurprijs

systeem wordt zelfwerkzaamheid door bewonersgroepen makkelijk inpas

baar. 

Ofwel bewoners kiezen voor een aanvangskwali tei t en maken een plan 

voor de door henzelf te bekostigen afbouw, waarover de huur niet bere

kend wordt, of de bewoners laten de afbouwmaterialen leveren door de 

verhuurder en brengen zelf de extra voorzieningen aan. In dat geval 

wordt het door de verhuurder geleverde materiaal verwerkt in de huur. 

B. Huurvaststelling op basis van aangepaste 1-2-3-regeling 

Een alternatief voor het hierboven vastgestelde systeem zou een 

0:1:2:3 systeem kunnen zijn. 

De verwervingskosten worden dan gesubsidieerd zonder dat dit tot een 

huurverhoging leidt. Dit is dan de nulschijf. Een basishuur wordt 

vastgesteld op basis van de beheerskosten. Vervolgens wordt de basis

huur verhoogd met een van de stichtingskosten afgeleid bedrag en ge

baseerd op de 1:2:3 schijven. 

C. Gefaseerde financiering 

Bij scmnige projecten is gebleken dat een gefaseerde aanpak gewenst 

is. Gedacht kan worden aan een soort stapsgewijze afbouw van een ba

siskwaliteit tot een "volledig" plan. Bij elke stap zou het roogelijk 

rooeten Z1Jn om zowel de financiering als de huur en rijksbijdragen aan 

te passen. Bij aanvang van het project kan een fictief "volledig" plan 

gemaakt worden dat de aard van de aan te gane verplichtingen aan alle 

betrokkenen duidelijk maakt. 

Financiering van niet~nruimte 

Bij de bewonersgroepen van veel, nEt name grotere, panden is de behoefte 

aan ruimte voor sociaal-culturele en/of bedrijfsactiviteiten groot. Deze 

behoefte heeft te maken met hun ideëen en idealen, hun positie op de ar-
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beidsmarkt en de IOOgeli jkheden die het pand biedt. 

Deze activiteiten zijn zodanig van karakter dat slechts een zeer beperkte 

huurprijs voor deze ruimten kan worden opgebracht. Er bestaan zeer veel 

subsidieregelingen en kanalen ter stimulering van de werkgelegenheid en 

aanverwante zaken. onderzoek daarnaar in het kader van dit project laat 

zien dat het een vrijwel onrnogeli jke opgave is wegwijs te worden in deze 

materie. Als roon er al wegwijs in wordt, is de kans groot dat de beschik

bare bedragen laag zijn, de toekenningscriteria verouderd of de regeling 

eenvoudig opgeheven. 

Qn verandering in deze situatie te brengen, bepleit de IDBH de totstand

kaning van een provinciale en/ of ga:reenteli jke subsidieregeling. De sub

sidiëring zou kunnen bestaan uit een jaarlijkse bijdrage per vierkante 

meter per jaar. ~t totaalbedrag voor deze subsidie zou gebaseerd kunnen 

worden op de eventuele verliezen van de exploiterende bewonersvereniging 

na aftrek van de inkansten. Uit de praktijk blijkt dat alleen de verwer

ving en het casco van de bedrijfsruimte in de subsidiëring zou moeten 

worden betrokken. De inbouw kunnen de meeste bedrijven/initiatieven zelf 

financieren. 

De IDBH aanvaardt de gedachte dat deze regeling niet van vandaag op rror

gen tot stand zal kanen en stelt in eerste instantie een proefregeling 

voor in een aantal provincies. Aansluitend bij reeds gerealiseerde woon/ 

werkprojecten kan een uniform raa:rrwerk voor financiering van deze werk

ruimten ontwikkeld en getoetst worden. 

Toekanstige bewoners als opdrachtgever 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de ( toekanstige) bewoners hun 

rol goed vervuld hebben. cm deze rol als opdrachtgever goed te kunnen 

vervullen stelt de IDBH wel een aantal harde voorwaarden: 

- bewoners behoeven deskundige bewonersvriendelijke 

waarbij de keuze volledig aan de bewoners is; 

ondersteuning 

- er moet als eerste stap een programma van eisen worden opgesteld 

waarin alle te naren stappen worden vastgelegd. Dit cm aan alle 

betrokkenen een duidelijk overzicht van afspraken en tijdsplanning te 

bieden. 

cm de ondersteuning van bewoners te kunnen waarborgen, bepleit de IDBH 

120 



an op regionaal of stedelijk niveau een p:x:>l van externe deskundigen te 

creëren. Naast subsidiëring van deze bureau' s, analoog aan bouwbureau' s, 

kan ook financiering gevonden worden in bijvcx:>rbeeld het gedeeltelijk 

verzorgen van beheertaken voor groepen bewoners. 

De rol van de overheid 

De in de voorgaande paragraaf besproken financieringsproblemen moet met 

name de overheid zich aantrekken. Verruiming van financieringsmogelijk

heden voor de verbouwactiviteiten, redelijke woonlasten en bewonersvrien-

delijke ondersteuning is een belangrijke, positieve voorwaarde voor het 

welslagen van verbouwprojecten. 

Bij alle projecten vonnt de beschikbaarheid van contingenten een belang

rijk probleem. Bij een aantal projecten ontstond door de beschikbaarheid 

van een contingent gedurende slechts een bepaald jaar een onaanvaardbare 

tijdsdruk op de planontwikkeling. Bij andere projecten was het ontbreken 

van voldoende contingenten het probleem. 

Ook de verdelingsmethodiek geeft problemen. Voor kleinere gareenten is 

het sans ondoenlijk an een verbouwproject van enige anvang in een bepaald 

jaar te realiseren. 

De lOBH kant in haar aanbeveling op dit terrein tot het volgende: er moe

ten per provincie stimuleringscontingenten worden vastgesteld waarvan 

voorwaardelijk gebruik gemaakt kan worden. Gezien de tijd die nodig is an 

verbouwprojecten te ontwikkelen is het wel noodzakelijk een eventueel o

verschot aan contingenten over de jaargrens mee te kunnen nemen. 

De bouw-, woon- en gebruikstechnische normering in de centrale regelge

ving levert weinig problemen op vcx:>r het beantwoorden aan de wensen van 

bewoners. Wel is het zo dat onbekendheid van ambtenaren met alternatieve 

woonvormen en visioenen van verkrotting en uitwoning leidt tot een ver

scherping van eisen aan toekanstige bewoners. 

Op basis van deze ervaringen pleit de LOBH voor een betere voorlichting 

aan ambtenaren over niet-traditionele woonvormen. zo zou goede voorlich

ting wellicht de situatie kunnen vcx:>rkanen, waarin een brandweennan een 
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woongroep beschouwt als een k.am:!rverhuurbedri jf. 

Het woningwaarderingsstelsel houdt geen rekening rret de specifieke om

standigheden van de te verl::x>uwen panden. Zelfwerkzaamheid komt er bij

voorbeeld niet in tot uiting. Da.a.rrree worden de woonlasten hoog, ondanks 

de p:>gingen van de bewoners an de verl::x>uwkosten laag te houden. 

De rol van de verhuurder 

Ten aanzien van de op::lrachtgevers/verhuurders wordt een aantal minder 

vleiende conclusies getrokken. In de eerste plaats is rren huiverig an bij 

dit soort projecten betrokken te raken. Veelvuldig schennt rren met be

grippen als verhuurbaarheid en toekomstwaarde, an zich de bewoners van 

het lijf te houden. Als een opdrachtgever tenslotte wel wil, dan is het 

onder een aantal stringente voorwaarden variërend van risicodekking van 

planontwikkelingskosten tot voorgeschreven woonprogranma' s. 

De verdeling van beheertaken ligt in veel gevallen even !IlJeilijk. Voor de 

rreeste op::lrachtgevers zijn nieuwe beheervannen uit den l::x>ze. 

Qn deze impasse ten aanzien van het beheer te doorbreken, stelt de WBH 

voor an op korte termijn aparte contingenten ter beschikking te stellen 

voor bewonerszelfbeheerprojecten in de sociale sector. De bewonerszelfbe

heerprojecten kunnen daarbij onder de paraplu karen te vallen van een 

landelijke of regionale organisatie die zich richt op zelfbeheerprojec

ten. F.en dergelijke organisatie kan fungeren als een sturend orgaan dat 

subsidies en beschikbare contingenten doorsluist naar verl::x>uwprojecten. 

Qn tot reële oplossingen te kamen lilJet bewoners rreer inzicht worden ver

schaft in het planontwikkelings- en bouwproces. 

In het experirrent Project Verl::x>uw Panden is de volgende hypothese ge

toetst: 

"Het versterken van de y;osi tie van de bewoners bij verbouw door het in

schakelen van bewonersgerichte deskundigheid, zal hun bereidheid an tot 

reële oplossingen te kanen, vergroten". 

De !IlJeilijkheid bij toetsing van deze hypothese was dat het begrip reële 

oplossingen niet nader omschreven is. 

Beschouwt rren een reële oplossing als zijnde een oplossing die valt 
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binnen het traditionele volkshuisvestingsbeleid en de daarbij behorende 

wet- en regelgeving, dan neemt de bereidheid van de bewoners niet toe 

door bewonersgerichte deskundigheid. 

Beschouwt men als reële oplossingen die oplossingen, welke ~ners een 

aanvaardbaar product opleveren en passen binnen de doelstellingen van het 

volkshuisvestingsbeleid, dan constateert de IDBH het volgende. De bereid

heid van bewoners neemt toe als hen meer inzicht wordt verschaft in het 

planontwikkelings- en bouwproces. Bewoners ~roeten inzicht hebben in de 

consequenties qua kosten van de verschillende varianten. Dit vereist van 

de architect, de ~nersdeskundige en de potentiële opdrachtgever een 

planmatige aanpak en de benodigde kennis cm ~ners inzicht te kunnen 

verschaffen. Tijdens de uitvoering van het experiment heeft de IDBH ge

constateerd dat het aan deze kennis vaak ontbreekt. Men is bijna uitslui

tend gericht op het bereiken van een bepaald niveau van stichtingskosten 

en laat het daarbij. 

Stand van zaken 

Op dit manent (september 1985) is de stand van zaken als volgt. Geen van 

de tot nu toe afgeronde haalbaarheidsonderzoeken binnen het project 

Verbouw Panden heeft geresulteerd in gerealiseerde verbouwprojecten. In 

een aantal gevallen is men klaar net het definitief ontwerp of het 

bestekklaar maken van de plannen. 

Een concept-eindrapportage van het Project Verbouw Panden is begin juli 

ter beschikking gesteld aan de SEV. 

Het is de bedoeling dat in het najaar van 1985 een studiedag wordt 

gehouden over het project Verbouw Panden. Deze studiedag infomeert niet 

alleen over het project maar is ook bedoeld an daar in evaluerende zin 

over te spreken. 

123 



Buurtbeheer Oliemolenes, Bothoven/Enschede. 

Jan Schni jders, coördinator Bouwbureau 

Dan nu een heel simpel experiment, simpel in uitgangspunten en doel

stellingen. Zoals bij V(X)rgaande sprekers echter (X)k al gebleken is, kun

nen simpele ideëen vaak echter mxlel(X)s rooeili jk gemaakt worden d(X)r re

gelgeving en verordeningen. 

Maar laten we eerst even gaan kijken naar de wijk Oliem.:>lenes in Ensche

de. Als een van de oudste W(X)nwijken is ze ontstaan in de beginperiode 

van de textiel en is derhalve (X)k als een van de eerste W(X)nwi jken van 

Enschede in de neergang van diezelfde textielindustrie achterop ge

raakt. Juist hier was al vroeg sprake van werkel(X)sheid, het percentage 

werkelozen is het h~ste uit de stad. De mensen konden hun panden niet 

meer onderhouden. Daarbij kant nog - en dat heeft hier alles mee te maken 

- dat de panden in Oliem.:>lenes in handen van eigenaar-bewoners zijn (on

geveer 300) • Slechts een klein gedeelte wordt beheerd d(X)r partikuliere 

verhuurders. Fen meerderheid van de mensen draait dus zelf voor de kosten 

op. Ook wonen er veel buitenlanders die destijds V(X)r de textielindustrie 

naar Enschede gehaald zijn. 

Met andere W(X)rden, het gaat an een typische stadsvernieuwingsbuurt, zo

als we die (X)k in andere steden vinden. Fen wijk dus, waarvan je eigen

U jk zou rooeten zeggen, dat indien er niet snel iets gebeurt, de slopers 

v(X)r de deur staan. En dan is het afgelopen. 

Maar saneren kost (X)k geld en dat was V(X)r het gemeentebestuur aanleiding 

an V(X)r ons idee wann te lopen. Bewoners in de wijk liepen al jaren te 

denken aan verbetering. De regels die bestaan voor particuliere woning

verbetering bieden een aantal mogelijkheden, zij het dat deze in 1984 

d(X)r bezuinigingen flink zijn ingeperkt. 

De proble.men betreffen vaak het casco, de schil van de woning, waar reeds 

lange tijd weinig aan gedaan is. Zoals bekend zijn subsidies echter maar 

ten dele hierop afgestenrl, waarbij nog het probleem kant dat er weinig 

geld beschikbaar gesteld wordt. 

De bewoners van de Oliem.:>lenes staken toch de koppen bij elkaar en kwa:ne1 
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eigenlijk al heel snel met een simpel verhaal. De subsidie die het Rijk 

beschikbaar stelt voor de particuliere woningverbetering kent twee kan

ten: binnenverbeterings-subsidie en bui tenverbeterings-subsidie. Het idee 

ontstond om beide subsidiesoorten te bestemmen voor verbetering van de 

schil, waardoor de kosten behoorlijk gedekt zouden kurmen worden. Op ba

sis van dit idee zijn een aantal mensen bij elkaar getrcmneld; in eerste 

instantie een aantal werkeloze bouwkundigen die een haalbaarheidsonder

zoekje hebben uitgevoerd en die tot de ontdekking kwamen dat inderdaad 

met beide subsidies de schil van de woningen goed hersteld zou kurmen 

worden. Met dat idee is de wijk de boer opgegaan; eerst is men gaan 

praten met de geneante, waar een aantal ambtenaren achter het plan zijn 

gaan staan. Dit leidde er weer toe dat contact is opgencmen met de 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting die het experiment Oliemolenes 

als een van de eerst experimenten is gaan onderstemen. Hiermee was het 

idee van een gerreenschappeli jk opknappen van de schil van de woning een 

feit. De volgende stap was het opzetten van een organisatie die de naam 

gekregen heeft Buurtbeheer de Bothoven. Deze nam een aantal mensen in 

dienst en ging een bouwwinkel draaien. Tot zover liep alles redelijk 

makkelijk, maar toen kwamen de xooeilijkheden. 

De. Staatssecretaris die het experiment erkend had was van mening dat de 

bestaande subsidies niet op deze manier "misbruikt" mochten worden. De 

binnenverbeteringssubsidies ktmnen eigenlijk niet voor verbeteringen bui

ten aan het casoo gebruikt worden. De subsidies die daar wel voor besterrrl 

zijn, zijn dan misschien wel gering, maar helaas •..•...• zo was de rede

nering. 

Oe~,: de ambtenaren in Den Haag zagen het idee niet erg zitten. Met poli

tiek lobbywerk echter, via de '!Weede Kamer fracties, werd bereikt dat men 

ging redeneren in de trant van "Jongens kam, de decentralisatie staat 

voor de deur, laten we nu niet xooeili jk doen, dan zijn we in ieder geval 

van het gezeur af en kan dat experiment beginnen. Misschien lukt het, zo

niet dan zit de gemeente er mee, en zijn wij er van af". Aldus geschied

de, en de staatssecretaris liet zich inderdaad overhalen tot het afgeven 

van één bestekbrief in plaats van twee. 

De trein kon starten, en de bewoners konden samen met het bouwbureau een 

uitvoeringsplan gaan rnaken om de schil van de woningen te verbeteren. Dat 

is dan ook gebeurd in het jaar 1984, we zijn nu bijna door de eerste 50 
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woningen van het experiment heen en dat loopt best. Met andere woorden, 

het systeem werkt en de gemeente zal er wel mee dOC>r moeten gaan. 

Ons experiment heeft betrekking op de twee aandachtspunten zoals ze van

ochtend al ter sprake kwan:en. Het eerste was kosten in relatie met kwali

teit; het tweede, bewonersparticipa.tie. Met andere woorden, niet alleen 

in de vereniging gaan zitten en de zaak besturen maar OC>k daadwerkelijk 

de handen aan de ploeg slaan. En ook. dat is gelukt. Dus ook. in dit op

zicht is het een heel ideaal verhaal. Maar dat geldt nog maar vOC>r 50 van 

de 300 woningen, de rest moet nog aangepakt worden. Dat betekent in 1985 

echter dat de gemeente nu mede-ini tiatiefJ"'eJ:""'War is geworden van het expe

riment. Vraag is, gaan we op dezelfde manier dOC>r en leggen we deze ma

nier van werken vast in een gemeentelijke verordening of niet. Nu, dat 

heeft inderdaad nogal wat denkwerk gekost, ambtelijk zowel als bestuur

lijk. CX>k de gemeente, natuurlijk goed bedoeld, vond eigenlijk OC>k dat de 

binnenverbetering heel erg belangrijk was, en daar kunnen we ons allemaal 

wel iets bij VOC>rstellen, zoals sanitaire vOC>rzieningen, keukens, etc., 

zaken die vOC>r de volksgezondheid van belang zijn en waarmee rekening ge

houden moet worden. Dat vinden wij OC>k, alleen hebben we gezegd, dat zijn 

een aantal klussen, die bewoners OC>k zelf kunnen doen, mits ze goed bege

leid worden dOC>r een bouwbureau. Dan is dat best zelf te regelen, waarbij 

de Modelbouwverordening en andere gemeentelijke verordeningen de kwali

tei t bepa.len en OC>k de gE!I.lEente Enschede neemt het niet zo nauw met alle 

regels. (Ik heb wel eens iemand uit die kringen horen zeggen: ook. al 

zullen we twee gaten in die deur moeten zagen waar men zijn knieën 

dOC>rheen zou moeten steken, zolang hij op de pot zit en het goed vindt, 

is er niets aan de hand). De bedoeling was dat een closet met waterspoe

ling aanwezig is, hetzelfde geldt voor de douche. En dat kun je dan 

ongetwijfeld OC>k stellen voor een eenvoudige keukenverbetering. 

Al pratend en rekenend en wikkend en wegend, wat in ambtelijke kringen 

nogal veel werk is, heeft de gemeente Enschede nu toch een verordening 

opgesteld die maandagavond in de raad besproken wordt. Deze lijkt exact 

op hetgeen wij gedaan hebben bij het experiment. Alleen bui tenverbetering 

zoals dak, deuren, ramen etc., alles wat aan de buitenkant zit, slecht 

onderhouden of bouwtechnisch vervallen is en hersteld zal moeten worden 

plus de electrische bedradingen (maar dat spreekt vanzelf, die moet je in 

eerste instantie altijd meenE!I.lEn l worden gesubsidieerd. En voor de rest 
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veronderstel je dat de binnenverbetering te zijner tijd wel door de 

bewoner gedaan zal worden, en we zeggen dan erbij, dat moet je niet al

leen veronderstellen, maar je moet ook zorgen dat het gebeurt. Als je ge

zamenlijk vindt dat dat gedaan moet worden, dan sta je daar ook gezamen

lijk voor. li:!tzelfde geldt ook voor de particulieren die niet in een 

grootschalig project zitten, maar in hun eentje de woning willen aanpak

ken. Die zal vanaf maandag alleen het werk dat aan de schil gedaan moet 

worden, vergoed krijgen. Natuurlijk kan er van dit systeem afgeweken wor

den. Vastgelegd is in de verordening dat de raad deze uitzonderingen 

vaststelt. 

In hoofdzaak zal deze verordening in Enschede voor oudere particuliere 

woningen gelden, woningen ouder dan 25 jaar. Deze voorwaarde is voor 

Olieoolenes geen probleem. Deze woningen zijn rondan 1900-1910 gebouwd, 

van het type twee-onder-een-kap, zoals er zoveel in Enschede voorkanen. 

Daarnaast is het zo - en ik dacht dat Frank van Nirrwegen vanmorgen daar 

ook al op wees - experimenteren is één, verbeteren van de schil is een 

tweede. En die twee zijn erg aardig, maar als je daarna niets aan onder

houd doet, dan zou je over een jaar of 5-6, misschien 10 jaar, weer net 

zo ver zijn als we nu zijn: het casco is vervallen en we moeten 

constateren dat weer een nieuwe ronde subsidiëring noodzakelijk is. 

Daarvan heb ik gezegd, dat moet je niet doen, de bewoners krijgen 

schijnbaar een cadeau, ik zeg "schijnbaar", want hij gaat binnen wel wat 

doen, zoals blijkt uit het experiment en bovendien investeert hij in 

extra • s zoals isolatie, het aanbrengen van een dakkapel en dat soort 

zaken, waardoor hij toch zelf rneebetaalt. 

We hebben gesteld - en dat wordt in de loop van dit jaar een tweede SEV

experirnent - dat onderhoud verplicht is. Nu zullen bij het woord 

"verplicht" veel mensen zich rot schrikken, en stellen dat je dat niet 

zanaar kunt verplichten. Dat is inderdaad zo, maar we zullen toch naar 

een soort systeem moeten, waarin de bewoner zelfstandig de woning gaat 

onderhouden in collectief verband. Iaat je het gewoon weer over aan het 

individu dan doet de een het wel en de ander het niet en daannee werk je 

de verkrotting in de hand. Op dit manent zijn we zover dat we kunnen 

zeggen dat het onderhoudsfonds er kant, maar het is in eerste instantie 

niet verplicht; het gaat op basis van vrijwilligheid werken. 

Het is de bedoeling dat het een gezamenlijk experiment wordt van de ge-
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meente Enschede en de vereniging van bewoners. 

Het idee van een onderhoudsfonds, waarvan het nut door iedereen wordt in

gezien, zal echter niet voor '86 of '87 als voorwaarde in de verordening 

worden op:Jenanen. 

Daarnaast - en dat is een afgeleide van dit systeem, z~Jn lNe van plan ook 

wat aan inkanensonderzoek te gaan doen an doelmatiger te kunnnen subsidi

eren. Daarbij kun je denken aan minder subsidie voor m:msen met een m:>

daal inkanen dan voor m:msen met een lager inkanen, waarbij ook rekening 

is te houden met de woonlasten. stadsvernieuwing heeft inmers alles te 

maken met de inkanensposi tie van de m:msen, zoals vandaag ook uit andere 

verhalen gebleken is. Daarbij heb je te maken met m:msen die hetzij ~Ner

keloos zijn, hetzij in de ACJiJ zitten, hetzij an andere redenen gewoon op 

een minimuminkanen zitten, waar echt niks meer vanaf kan. 

Dat is ook een van de redenen geiNeest waaran wij tegen het gemeentebe

stuur van Enschede en de Verantwoordelijke ambtenaren hebben gezegd dat 

ze wel een leuke verordening kunnen opstellen, waarin staat dat binnen 

van alles rooet gebeuren en buiten heel wat gedaan moet worden, maar dat 

betekent wel dat bewoners duizenden guldens tegelijk rooeten ophoesten. 

Mensen met minimale il'lkarens in de particuliere sektor hebben dat niet en 

dan houdt je verhaal op. Alles heeft met geld te maken. En dan wordt er 

wel gezegd, het zijn particulieren, dus hebben ze geld want ze hebben 

bezit. Nu, bezit in een stadsvernieuwingswijk, dat is een heel knellend 

bezit. Zeker de laatste 4-5 jaar zijn de executieverkopen in die oude 

wijken in het particuliere bezit enorm hoog. Dat is een vingerwijzing 

voor de gemeente, die vaak gemeentegarantie heeft gegeven en waarbij de 

bank nu die garantie kant ophalen, dat er geen geld meer zit bij de 

mensen, dat het afgelopen is. 

Nu, dat zijn alle.rR!'lal over~Negingen ge~Neest die zowel op ambtelijk niveau 

als ook in de politiek, links en rechts, gespeeld hebben. 

In de jaren zeventig, toen er sprake was van groei in het subsidiebe

leid, ging dit richting binnenverbeteringen, maar laten we eerlijk zijn, 

nu, in de jaren ' 80 - in de Brokx' s periode- zullen we dit an rooeten 

buigen, zodat er iets aan de schil kan gebeuren. Hierbij rooet natuurlijk 

wel de kanttekening ge.rl\ëlakt worden - en dat is al een paar keer gezegd -

dat er nu sprake is van botte bezuinigingen, waarmee de gemeenten te 

maken hebben. Zij krijgen ook maar een klein potje en willen natuurlijk 

ook graag dat met dat beetje geld zoveel IOOgelijk gebeurt. 
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In Enschede is die schilverbetering redelijk goedkoop geweest, rond de 

fl5.000,- gemiddeld per woning. 

Hierin zag de gemeente Enschede aanleiding an zelf ook te gaan bezuini

gen. In eerste instantie, in een van de eerdere verordeningen, stelde ze 

rond de f25.000,- per woning beschikbaar; dat is nu zo'n fl5.000,

geworden. ZO zie je dat in Enschede de situatie ontstaat dat rijksrege

lingen die een subsidie tot ongeveer f45.000,- rrogelijk maken, worden 

omgebogen naar zo'n f25.000,- in eerste instantie en later naar 

fl5.000,-. Dat is in feite de zelfde bezuinigingstruc die Brokx naar de 

gemeente ook uithaalt. 

Maar het gaat uiteindelijk an de keuze die er gemaakt wordt en dan vindt 

ik het aanpakken van het casoo, de :paraplu van de woning, in tijden van 

crisis in ieder geval een stap verder. ~eli jk dat er eind jaren 80 meer 

middelen kanen en dat je je dan kunt afvragen of je niet ook andere zaken 

erbij rooet doen. Maar zolang de centen op zijn rooet je een keuze maken en 

de gemeente Enschede heeft die keuze gemaakt. Ze krijgt een volstrekt u

nieke verordening, landelijk gezien, en we hopen alleen nog maar dat die 

maar een paar maanden uniek blijft en dat ook andere steden hiennee bezig 

gaan. Voorboden zijn al dat de gemeenten Deventer en Den Haag deze veror

dening hebben opgevraagd. Ook een gemeente als Amsterdam denkt in die 

richting, zij het dat ze daar de particuliere verhuurders zo willen aan

pakken; maar dat is duidelijk, dat is l..m'rers daar de grootste groep. 

Res\.IIrerend: het experi.nent behelst dus in feite niet dan een opeenstape

ling van subsidieroogeli jkheden an daannee een kostendekkende schilrenova

tie uit te voeren van 50 woningen. Het experi.nent heeft betrekking op de 

thema's 'relatie kosten kwaliteit' en 'bewonersparticipatie' (met zelf

werkzaamheid) . 

Daarnaast is het ook van belang te kijken of deze aanpak ook in andere 

landelijke verordeningen rrogelijk is (d.w.z. gemeentelijke en provinciale 

verordeningen m.b.t. particuliere woningverbetering.) 

Verder is nog een belangrijk aspect dat we ook proberen an vanuit het 

bouwbureau/bouwwinkel een stukje kennis in den lande over te dragen. We 

zijn al met een aantal projecten bezig, o.a. in Amsterdam en Rotterdam, 

an te kijken of men met dezelfde simpele methodiek ook in die steden wat 
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kan gaan doen. In Amsterdam hebben een aantal ~s zich ook in een 

stichtingsvo:rm verenigd. (De stichting "Bouwwinkel", een heel originele 

naam, ik heb hem vaker gehoord) . Daar liggen de problemen nog wat 

ingewikkelder: het percentage bui tenlanders is daar veel hoger nog dan 

bij ons, de huursector problematischer, de eigendansverhoudingen 

canplexer, enz •• 

Ook op provinciaal niveau zijn we bezig, o.a. in de provincie OVerijssel, 

die een soortgelijke aanpak in haar beleid wil inpassen. 

Ik 'WOU het hierbij laten en overgaan tot het stellen van vragen. 
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Overeenkomst. 

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE AMSTERDAM EN 'DE HALVE \JEREI.J)' , 
VERENIGING VAN BEWOh~RS EN GEBROlKERS VAN HET COMPLEX NYE 
HERENGRACHT-WATERLOOPLEIN 

Preambule 
De gemeente Amsterdam, ten deze vertegenwoordigd door de Direc
teur van de Dienst Volkshuisvesting, daartoe aangevezen bij het 
besluit van de burgemeester dd 15 mei 1946, 
ten de~e handelende ten behoeve van Woningbedrijf Oost, hierna te 
noemen WBO (verhuurder) 
en 
de vereniging De Halve 
(buurder/beheerder), ten 
bestuuraleden 
J. Croese 
G. Huppee 
H. Mullaart 

Wereld, hierna te noemen ))HW 
de~e vertegenwoordigd door haar 

verklaren te ~ijn overeengekomen een experimentele vorm van ver
huur en beheer ten aanzien van het complex Nve 
Berengracht/Waterlooplein. 

1. Doel van het experiment 
Huurders van woonruimte hebben Sinder mogelijkheden dan eigenaren 
om invloed uit te oefenen op het beheer van hun woning en woonom
aeving. Dat aeldt ook voor met gemeenschapsgeld gefinancierde 
huurwoningen. Bet beheer van van woningvetwoningen ia een zaak 
aaworden van grootschalige en bureaucratische oraanisaties. Het 
is wenselijk dit beheer te decentraliseren en bewoners van so
ciale woningbouw in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te 
aanvaarden voor hun vonin& en voonomgevin&• Door zeggenschap 
over het beheer te verplaatsen naar complex-niveau krijgen de ge
zamenlijke bewoners onder andere de mogelijkheid te zoeken naar 
een zo gunstig mogelijke verhouding tussen de kwaliteit en de 
kosten van hun huisvesting. Het onderhavige experiment beoogt 
dit doel gestalte te geven door het beheer van het complex over 
te dragen aan de vereniging van bewoners. Wanneer zelfwerkzaam
heid van bewoners verhoging van kwaliteit oplevert mag dat niet 
leiden tot huurverhoging. 

11. Omschrijving van het experiment 
Het WBO blijft eigenaar van het complex. Zij draagt op de hierna 
omschreven wij&e bevoegdheden, taken, middelen en verantwoorde
lijkheid voor h~t financiile, bouwkundige en sociale beheer over 
aan de vereniging van bewoners, die het complex huurt. De vere
niging heeft zich statutair ten doel gesteld het complex te behe
ren en daarbij de belangen te dienen van zowel de bewoners als de 
volkshuisvesting in het algemeen. Ook op grond hiervan is de 
vereniging gehouden aan zorgvuldige naleving van de verplichting 
tot betaling van huur voor bet complex. 

De aangehechte statuten van DHW zijn goedgekeurd door het WBO. Ze 
mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming van het WBO. 

Het WBO oefent namens de gemeente toezicht uit op het beheer. Om 
complicaties in de besluitvorming te vermijden vindt dit toezicht 
zoveel mogelijk achteraf plaats. Beide partijen verstrekken el
kaar alle tercake doende informatie, zo snel als aoaelijk. 

Randvoorwaarden zijn de bestaande overheidaregels op het gebied 
van de volkshuisvestina voorcover deze niet ten behoeve van dit 
experiment worden bijgesteld. De financiele voorwaarden voor dit 
hebeer stemmen overeen met die voor verselijkbare woninawetcom
plexen. De vereniging handelt overeenkomstig de regels die gelden 
voor beheerders van woningwetwon1ng~n, voor &over deze regels, 
die zijn vastgelegd in het Besluit To~gelaten Instellingen 
Volkshuisvesting en het Besluit Geldelijke Steun Volkshuis
vesting, toepasbaar zijn. 

De exploitatie van bet complex door DHW en WBO wordt bekostigd 
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uit de huren en de Rijksbijdragen ten behoeve van het complex. 
DUW reaerveert fondaan voor de exploitatie op langere termijn. 
Het complex draagt onder andere via de verplichte reserveringen 
bij aan de Algemene Bedrijfareserve (A8R) van het Woningbedrijf. 
De vereniging kan een beroep doen op de ABR van het Woningbedrijf 
in geval van noodzakelijke uitgaven die gezien de richtlijnen van 
de Rijksoverheid ten laste van deze reservering komen. 

lil. Beoordeling van het experiment 
De overeenko~t wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Na een pe
riode van vijf jaar bezinnen het WBO en DUW zich gezamenlijk op 
de bereikte resultaten. 
Richtlijn bij de beoordeling van het experiment zijn de volgende 
criteria: 

- De nieuwe vorD van beheer draagt wezenlijk bij tot het totstand
komen van directe zeggenschap voor bewoners van sociale woning
bouw. 

- De technische, administratief-financitile en sociale beheertaken 
worden doelmatig en tot tevredenheid van de bewoners en het WBO 
uitgevoerd. Bij toetsing op dit punt worden geen hogere eisen 
gesteld dan aan andere, vergelijkbare projecten. 

- De bewonersvereniging functioneert democratisch en stelt alle 
huurders in de gelegenheid deel te nemen aan het beheer. De 
wijze van deelname aan het beheer is geregeld in de statuten van 
de vereniging. 

De evaluatie kan aanleiding zijn tot bijstelling van onderdelen 
van deze overeenkomst. 
Deze evaluatie strekt verder dan de vraag of de vereniging zich 
houdt aan de contractuele en statutaire verplichtingen. Omdat 
hier sprake is van een experiment lijkt het zinvol na te gaan of 
het experiment ook in bredere zin bijdraagt aan de belangen van 
de volkshuisvesting. 

Artikelen 

Artikel 1 
De huur, het gehuurde 

1.1.· Het gehuurde omvat 
Het nieuwgebouwde complex woningen met de adressen 
Nieuwe Amstelstraat 7 t/m 55 (oneven nummers) 
Nieuwe Aastelstraat 14 t/m 42 (even numme,rs) 
Waterlooplein 243 t/m 309 (oneven nummers) 
A.S. Onderwijzerhof 2 t/m 42 (even nummers) 
A.S. Onderwijzerhof 1 t/m 19 (oneven nummers) 
J.D. Meyerplein 10 t/m 26 (even nummers) 
J,D. Meyerplein 32 t/m 50 (even nummers) 
zijnde 85 woningen, 2 woningen voor centraal wonen en 30 BAT
eenheden, met bijbehorend binnenterrein. De in het complex aan
wezige bedrijfsruimte valt niet onder het gehuurde. 

1.2.1. De voorlopi& vast&e&telde prijs van het &ehuurde bedraagt 
f 41867,32 per maand voor het sehele complex, uit&ezonderd de be
drijfsruimten. Deze prija ia de som van alle door DHW te tonen 
huren, zijnde f 42721,75, waarvan wordt afgetrokken het seldende 
percenta&e voor huurdervingsrisico (op dit moment 2%). De beta
ltngsverplichtin& voor DHW van deze huurprijs 1luit twee maanden 
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.na de eerste dag van de deabetreffende maand. De vervaldata gel
den als fatale termijnen. Indien DHW oiet binnen de fatale ter
.ctjn betaalt, geeft zij het WBO reeds nu voor alsdan een onher
roepelijke volmacht tot vertegenwoordiging, welke het WBO aan
vaardt, in de verdere huurinning. DHW verliest in het geval dat 
het WBO van deze volmacht sebruikmaakt, haar desbetreffende rech
ten, terwijl het WBO dan recht heeft op verrekening van de bijbe
horende kosten ten laste van de norm voor administratie en be
heer. 

De huurprijzen van de afzonderlijke woningen per maand zijn 
opgenomen in de aangehechte specificatie. Indien de mi
nister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting, defini
tieve huurprijzen va1tatelt, treden die met ingang van de 
daarvoor vastgestelde datum in plaats van de bovengenoemde 
hu11rprijzen. 

EXPERIMENTEN IN DE STADSVERNIEUWING 



1.2.2. Tijdens de oplevering wordt een overeenkomstige berekening ge
volgd voor het reeds verhuurbare gedeelte van het complex. 

1.2.3. Bijkomende leveringen en diensten van het WBO worden in voorko
mende aevallen afzonderlijk verrekend (zie onk 3.3). 

1.3. DHW brengt voor afzonderlijke woningen de huurprijs in rekening 
die ia vastgesteld door de minister. Ket ingang van l juli 1991 
brengt DHW de huurverhogingen in rekening krachtens de huurprij
zenwet woonruimte. Het WBO zorgt voor tijdi&e toezending van de 
betreffende stukken aan D~. Wijzi&ingen in de huurprijs van af
zonderlijke woningen worden volledig doorberekend in het door D~ 
aan het WBO verschuldige huurbedrag. 

1.4. Het WBO berekent in de prijs van het gehuurde geen huurverlagin
gen die DHW zonder toestemming van het WBO met individuele huur
ders overeenkomt. 

1.5. Indien een individuele huurder bezwaar maakt tegen een voorstel 
tot huurverhoging van DHW, legt DHW de zaak voor aan de Huurcom
missie. 

1.6. DHW voert actief verweer in zaken die bij de Huurcommissie en 
eventueel bij de kantonrechter voorkomen. 

Artikel 2 
Oplevering 

2.1. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden stelt het WBO op de aan 
~ide partijen bekende opleveringsdata het gehuurde ter beschik
king van DHW. Het WBO staat er voor in dat het gehuurde in goede 
staat wordt opgeleverd en dat de daarin aanwezige voorzieningen 
naar behoren functioneren. Over alle gebreken die mogelijk aan 
ontwerp- of bouwfouten te wijten zijn overlegt DHW onmiddellijk 
met bet WBO of derden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het 
WBO handelt zulke gevallen af. 

2.2. Als het, ondanks aansprakelijkheid van derden, niet mogelijk 
blijkt de schade op de in het vorige lid bedoelde wijze te verha
len, zal het WBO met DHW overleggen op welke manier en binnen 
welke termijn deze gebreken zullen worden verholpen. 

2.3. DHW krijgt gelegenheid zich te laten vertegenwoordigen bij het 
opleveringsoverleg tussen WBO en aannemer. Het WBO neemt beslis
singen met consequenties voor de kwaliteit van het gehuurde zo
veel mogelijk na overleg met DHW. 

2.4. Bij het begin van de huur maken DHW en het WBO gezamenlijk aan de 
hand van de revisietekeningen een lijst op van bevindingen over 
de toestand van de afzonderlijke vooneenheden (inclusief de 
daarin aanwezige voorzieningen e.q. inventaris). Zowel WBO als 
DP\'ontvangen een door beiden ondertekend exemplaar van deze 

stukken. 

Artikel 3 
Beheer algemeen 

3.1. DHW meldt het WBO welk bestuurslid van DUW optreedt als contact
persoon tegenover het ~~0 en wie optreedt als vervanger. 

3.2. Het WBO doet DHW opgave van de contactpersonen die binnen het WBO 
belast zijn met de begeleiding van het experiment en met inspee-
tie. 

3.3. Het WBO adviseert desgevraagd over problemen die zich bij exploi
tatie voordoen. Het ~BO brengt voor inspecties, adviezen en an
dere werkzaamheden voor D~ niet meer in rekening dan de werke
lijk gemaakte kosten, binnen na overleg te bepalen grenzen. 

Artikel 4 
Wederverhuur en sociaal beheer 

4.1. DHW verplicht zich tot verhuur van de woningen in het complex 
volgene de aangehechte en door het WBO goedgekeurde modelcontrac
ten. Voor wijzigingen in de modelcontracten is voorafgaande 
schriftelijke toeste~ing van het WBO vereist. Het WBO reageert 
binnen 1 maand na ontvangst van een wijzigingsvoorstel. 

4.2. DHW en de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting leggen een 
werkwijze vast voor de toewijzing, waarbij DHW wordt beschouwd 
ale een beheerder van woningwetwoningen. De eerste verhuring van 
de woningen gebeurt op grond van de Regeling Nieuwbouwwoningen-A. 
Latere verhuringen gebeuren volgene de Woonruimteverordening van 
de Gemeente Amsterdam. 

4.3. Het WBO heeft geen bemoeienis met huurders van DHW, tenzij het 
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WBO DHW vertegenwoordigt krachtens de art 1.2.1 en 8.4. Wanneer 
huurders van DHW zich venden tot bet WBO verwijst bet WBO direct 
terug naar DHW. 

4.4. DHW stelt de huurders van de woningen in het complex in de gele
genbeid zich uit te spreken over onderwerpen van beheer en beleid 
ter zake van die woningen, die voor de huurder van wezenlijk be
lang kunnen zijn. Als zulke onderwerpen worden onder meer be
schouwd: 
a. verhogingen van de huurprijs; 
b. verhogingen van de prijs voor bijkomende leveringen en 

diensten; 
c. overige voorwaarden van de overeenkomst van huur en verhuur; 
d. het onderhoud van de woningen; 
e. het dagelijks beheer van de centrale voorzieningen. 

4.~. DHW stelt de huurders in de gelegenheid kennis te nemen van haar 
statuten en reglementen alsmede van de verslagen als bedoeld in 
de art. 7.3, 7.4, en 7.5. DHW verstrekt aan de huurders jaarlijks 
een overzicht van de kosten van bet verrichten van leveringen en 
diensten ten behoeve van de huurders, waaruit de samenstelling 
van het terzake in rekening gebrachte bedrag blijkt. 

Artikel 5 
Technisch beheer 

5.1. DHW houdt bet gehuurde in goede staat van onderhoud en heft bin
nen redelijke termijn alle gebreken op die het gebruik van het 
gehuurde verhinderen of ernstig belemmeren. 

5.2. Alle door DHW of in opdracht van DHW te verrichten werkzaamheden 
worden vakkundig en met gebruik van deugdelijke materialen uitge
voerd. DHW neemt daarbij door de overheid gegeven voorschriften 
in acht. 

5.3. DHW stelt het WBO in gelegenheid om afzonderlijke woningen te be
kijken in verband met de controle op eventuele gebreken. Gele
genheid hiertoe bestaat 1 maal per jaar en na uitvoering van gro
tere werkzaamheden. 

5.4. DHW ziet erop toe dat door DHW en door individuele huurders aan
gebrachte veranderingen aan de woningen de structuur en tech
nische kwaliteit van bet complex niet aantasten en ook overigens 
de volkshuisvesting niet schaden. 

5.~. Het huurcontract van DHW met de individuele huurder regelt het 
aanbrengen van veranderingen aan de woningen. Indien het WBO 
constateert dat DHW over is gegaan tot of toestemming heeft gege
ven voor naar mening van het WBO onaanvaardbare veranderingen 
volgt overleg over het eventuele ongedaan maken van deze veran
deringen. Bij uitblijven van overeenste~ing wordt het geschil 
voorgelegd aan een commissie van deskundigen. (Zie artikel 9) 
Als blijkt dat DHW een verkeerde beslissing heeft genomen volgt 
herstel op kosten van DHW, na beëindiging van de huurovereenkomst 
van DHW met de desbetreffende huurder. 

5.6. DHW meldt aan het WBO alle regelmatig optredende gebreken, alle 
substantille aebreken (gebreken waarvan heretel meer dan f 1000,
koat), en de voor deze gebreken gekozen oploesingen. 

5.1.1. Bouwkundige werkzaamheden worden alleen uitbesteed aan bij de Ka
mer van Koophandel ingeschreven bedrijven. Wanneer bewoners zelf 
onderhoudswerk doen dat voor rekening van DHW i& ontvangen zij 
hiervoor geen geldelijke of materiële vergoeding, alleen de 
kosten van het benodigde materiaal komen dan ten laste van de ex
ploitatie. 

~.7.2. Uitbesteding van grotere werkzaamheden geschiedt op baai& van 
bestekken waarin de te aebruiken gereedschappen en materialen 
worden gespecificeerd. Het WBO ontvangt hiervan een afschrift. 

5.7.3. Het WBO ie niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de uitvoe
ring van werken en de veiligheid bij de uitvoering van werken. 
DHW aluit hiervoor een W.A. verzekering af. 

~.8. Jaarlijks stelt DHW in de maand september een concept
onderhoudabearoting op voor het komende jaar, volgene een door 
beide partijen vast te stellen model. Tevens maakt DHW een, 
jaarlijks bij te stellen, 5-jaren plan voor het onderhoud. Bet 
WBO stelt zich beschikbaar voor het aeven van technische advie
zen. 
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De concept-onderhoudsbegroting wordt voorgelegd aan alle huur
ders, die drie weken de tijd krijgen om commentaar te aeven. DBW 
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stelt vervolgens de voorlopige onderhoudsbegroting vast, gehoord 
de uitgebrachte adviezen en commentaren en zendt haar aan het 
WBO. Het WBO verplicht zich binnen een maand DKw op de hoogte te 
stellen van zijn oordeel. Bij het uitblijven van een reactie 
wordt instemming verondersteld. In geval van overwegende bezwa
ren van het WBO trachten de partijen via overleg tot een weder
zijds aanvaardbare onderhoudsbegroting te komen. Indien een 
maand na het gegeven oordeel van het WBO nog geen oplossing is 
gevonden volgt inschakeling van een commissie van deskundigen, 
l<:lals geregeld in artikel 9. 

Artikel 6 
Financieel beheer 

6.1. DHW vordert en int de geldende huren van de woningen. 
6.2. DBW stort maandelijks de verschuldigde huur, gespecificeerd in 

1.2, op rekening 4500029 van het WBO. De eerste storting vindt 
plaats binnen 2 maanden na de ingang van de huur. 

6.3. Het WBO draagt de financierings- en eigenaarslasten die op het 
complex rusten. Daaronder worden uitsluitend verstaan rente op 
en aflossing van de leningen aangegaan voor dit complex, de uit
gebreide opstalverzekering en de onroerend goedbelasting. 

6.4. Het WBO int de bijdrage die het Rijk voor de exploitatie van het 
complex beschikbaar stelt en verricht de verplichte stortingen 
van de desbetreffende normbedragen in de ABR. 

6.5. Bekostiging van het beheer 
6.5.1. Voor de bekostiging van het beheer zijn de door de minister va$t

gestelde normbedragen beschikbaar. 1001 van de onderhoudsnormen 
en 904 van de norm voor ad~nistr6tie en beheer staan ter be
schikking van DHW. Het WBO stort maandelijks bij vooruitbetaling 
een twaalfde van deze bedragen op rekening 1336260 van DHW. Het 
WBO gebruikt 10% van de norm voor administratie en beheer. 

6.5.2. Om voor noodzakelijke uitaaven, die naar gangbare maatstaven niet 
uit het onderhoudsfonds gefinancierd kunnen worden, een beroep te 
kunnen doen op de ABR van het Woningbedrijf, is toestemming van 
het WBO vereist. Bij verschil van mening wordt een uitspraak ge
vraagd van een commissie van deskundigen, zoals geregeld in art. 
9. 

6.5.3. H't bepaalde in 6.5.2. laat onverlet de bevoegdheid van B en W om 
te beslissen over bestedingen ten laste van de ABR. Gelijke 
beslissingsbevoegdheid hebben B en W inzake bestedingen door DUW 
groter dan f 100.000. 

6.5.4. Reserveringen voor het oormale onderhoud (bijvoorbeeld voor 
schilderwerk) zijn een zaak van DHW. 

6.5.5. Desgevraagd bemiddelt het WBO bij het afsluiten van contracten 
met aannemers door DHW. 

6.5.6. DUW treft aan het complex geen voorzieningen en brengt evenmin 
voorzieningen van roerende aard aan tenzij de financiering hier
van ten genoegen van het VBO is geregeld en de exploitatie hier
van is gedekt. 

6.6. Exploitatieopzet 
Jaarlijks stelt DUW voor het komende jaar een exploitatiebegro
ting op. 

6.6.1. Binnen de exploitatieopzet van DUW wordt onderscheid gemaakt tus-
sen de exploitatie van: 

- huren 
- onderhoud 
- voorzieningen 
- administratie en beheer. 

Het saldo (inclusief rente) van de exploitatie huren geeft het 
fonds risico huurderving. Het saldo (inclusief rente} van de ex
ploitatie onderhoud geeft het onderhoudsfonds. Het saldo (inclu
sief rente) van de exploitatie administratie en beheer geeft het 
administratie- en beheersfonds. 

6.7. DHW ontvangt van het WBO een nader overeen te komen vergoeding 
voor onderhoudswerk voor zover dat ten goede komt aan de door het 
WBO te verhuren bedrijfsruimte in het complex. 

6.8. De Gemeentelijke Accountantsdienst controleert de financi~le ad
ministratie tenminste eenmaal per jaar en zoveel vaker als deze 
Dienst nodig vindt. Hij maakt hiervan een verslag. 

6.9. De financiële administratie is altijd ter inzage voor het WBO. 
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Arttitel 7. 
Administratie en verslaglegging 

7.1. DHW voert een doelmatige administratie en boelthouding van alle 
beheeractiviteiten. De opzet hiervan geschiedt in overleg met 
het I.IBO, waarbij naar het oordeel van het li"B":1 de inrichting vol
doet aan de eisen die gelden voor gemeentelijke woningbedrijven. 

7.2. DHW houdt een register bij waarin de vastgestelde besluiten van 
haar organen worden vastgelegd. Deze besluiten worden binnen een 
week aan het WBO toegezonden. 

1.3. DHW legt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar 
een jaarverslag ter goedkeuring voor aan de gemeentelijke accoun
tantsdienst. Hierin doet DHW volledige opgave van de in het afge
lopen jaar verrichte werkzaamheden en van de jaarcijfers (balans 
en resultatenrekening). Het verslag rapporteert tevens over 
leegstand, huurderving, mutaties, technische klachten, de beoor
deling van verzoeken van huurders om hun woning te wijzigen en 
opdrachtveratreltking. 

7.4. Het jaarverslag behandelt de voortgang van het experiment aan de 
hand van de in de preambule genoemde criteria. 

7.5. Bet WBO doet jaarlijks verslag van de resultaten van het toezicht 
op DRil. 

Artikel 8. 
Beëindiging 

8.1.1. Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk na opzegging of door 
ontbinding. Het WBO en DHW nemen een opzeggingstermijn van 6 
maanden in acht. Opzeggingsgronden van het WBO zijn die welke ge
noemd zijn in artikel 1623 e BW. 

8.1.2. Wanneer er naar mening van het WBO sprake is van wanprestatie kan 
het WBO ontbinding slechts aanvragen na instemming door de com
missie van bijstand. 

8.2. Als DHW zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WBO 
haar statuten wijzigt of niet volgens haar statuten functioneert 
is dat grond voor ontbinding van deze overeenkomst. 

8.3. Bij belindi&ing van de onderhavige overeenkomst zet het WBO de 
door DHW met afzonderlijke huurders afgesloten contracten voort. 

8.4. Bij beëindiging van deze overeenkomst werken partijen actief mee 
aan alle maatregelen die nodig zijn voor overdracht van het be
heer aan het WBO. Na beëindiging van deze overeenkomst geeft DHW 
reeds nu voor alsdan aan het WBO onherroepelijke volmacht tot 
vertegenwoordiging, welke het WBO aanvaardt, inzake alle bevoegd
heden die voor deze overdracht nodig zijn. Voor zover het WBO van 
deze volmacht gebruikmaakt vervallen de desbetreffende rechten 
bij DHW. 

Artikel 9 
Arbitrage 

9.1. Beide partijen gaan ervan uit dat meningsverschillen in overleg 
worden opgelost. Slechts bij in ~ulk overleg onoplosbare conflic
ten valt de beslissing via arbitrage. 

9.2, Als arbitrage onafwendbaar blijkt volgt instelling van een com
missie van deskundigen. -~ en DWJ verzoeken elk 1 of 2 (niet 
uit eigen kring afkomstige) deskundigen om zitting te nemen in 
een arbitrage commissie. Deze deskundigen wijzen in overleg een 
voorzitter aan, zodat de commissie een oneven aantal leden 
krijgt. 

9.3. De commissie beslist over de verdeling van de met arbitrage ge
moe i de kosten. 
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Artlkel 10. 
JU jksoverhe id 

10.1. Verplichtingen door de Rijksoverheid aan het WBO opgelegd gelden 
onverkort voor DHW. 

10.2. De&e overeenkomst is slechts van kracht indien zij door de Mi
nister op grond van artikel 6 lid 7c BGSV &al worden goedgekeurd. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amsterdam, 
din$dag 23 oktober 1964. 

De Directeur van de 
Dienst Volkshuisvesting 

Bestuursleden van de vereniging 
De Halve Wereld 

ir. N.A. Raap 
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