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Woningverbetering in de Tarwewijk
Foto: André Ouwehand

Rotterdam zet
symboolpolitiek door
Rotterdam wil het beleid om kansarme nieuwkomers - lees: allochtonen - te weren uit een aantal
stadswijken doorzetten en uitbreiden tot zes wijken. De stad wil ook de werkingsduur verlengen en vindt
daarbij een gewillig oor bij het kabinet dat daartoe een wetswijziging heeft ingediend bij de Tweede
Kamer. De effecten van de toepassing van de huisvestingsvergunning voor de leefbaarheid zijn echter
allerminst overtuigend. Dat weerhoudt de Rotterdamse gemeenteraad niet om er in meerderheid mee in
te stemmen. Het motto was immers: ‘Rotterdam zet door’. Ja, dat doet Rotterdam, de symboolpolitiek
wel te verstaan.
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T

ien jaar geleden luidde Dominic Schrijer, deelgemeentebestuurder van Charlois, de noodklok omdat volgens de toen
gepubliceerde bevolkingsprognose het aandeel van de etnische minderheden in Charlois zou toenemen van 40,1 % in
2001 tot 75,8% in 2017. Het leidde tot de nota ‘Rotterdam zet
door’ met voorstellen van het gemeentebestuur om de toestroom van
kansarme allochtone nieuwkomers tegen te houden. Het leidde ook
tot de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’,
doorgaans en ook in dit artikel aangeduid als de Rotterdamwet, die dat
juridisch mogelijk maakte1. De schrik zat er goed in na de
Fortuynrevolte waardoor de landelijke wetgeving in recordtempo door
beide Kamers werd aangenomen. De gemeente Rotterdam startte in
2004 een experiment om kansarme woningzoekenden in bepaalde wijken te weren, binnen het kader van de Huisvestingswet. Vanaf 2006 is
de toepassing van de huisvestingsvergunning gebaseerd op de
Rotterdamwet, waarbij voorstellen aan de minister worden gedaan
voor vier jaar, gebaseerd op evaluatie van de voorafgaande periode (zie
tabel 1 voor een overzicht).
Tabel 1

Fases en toepassingsgebied huisvestingsvergunningen
Oktober 2004 - Juni 2006 juni 2006
juni 2010

Juni 2010 april/juni 2014

Juni 2014 juni 2018

gebied

Carnisse
de ‘hotspot’straten

Carnisse,
Hillesluis,
Oud Charlois,
Tarwewijk
de ‘hotspot’straten

Bloemhof,
Carnisse,
Hillesluis,
Oud Charlois,
Tarwewijk

Bloemhof,
Carnisse,
Hillesluis,
Oud Charlois,
Tarwewijk,
Tussendijken

Aantal huurwoningen*

8.000

20.200

20.100

22.500

Geschat aantal
aangeboden
woningen p.j

700

1.800

1.700

1.900

Doelgroep

Alle woningzoekenden

Woningzoekenden van buiten de stadsregio
R’dam en woningzoekenden die < 6 jaar in stadsregio R’dam wonen

inkomenseis

120% minimumloon

Inkomen uit arbeid, pensioen, studiefinanciering

Evaluaties**

Okt. 2004- juli
2005

Juli 2006-juli
2007
Juli 2007-juli
2009

Juli 2009-juli
2011

* Gegevens resp. raadsvoorstel en WBOB-bestand COS per 1-1-2005/1-1-2010/1-1-2012.

In de Rotterdamwet is de procedure opgenomen dat gemeenten voorstellen kunnen indienen bij de minister voor een periode van vier jaar,
die eenmalig verlengd kan worden met vier jaar. Bij de evaluatie van de
Rotterdamwet heeft Rotterdam, de enige gemeente die tot nu toe
gebruik maakt van de regeling, aan het rijk voorgesteld om meermaals
te kunnen verlengen. In het voorstel voor aanpassing van de
Rotterdamwet (april 2013) heeft de regering voorgesteld de periode ten
hoogste vier maal met vier jaar te verlengen, zodat de toepassing in
totaal maximaal twintig jaar kan zijn. Elke vier jaar zal de minister dat,
zo staat in het wetsvoorstel te lezen, steeds intensiever toetsen. Deze
ruimhartige uitbreiding is vooral ingegeven door het met de gemeente
Rotterdam afgesloten Nationaal Programma Rotterdam Zuid2.
In dit artikel houden we opnieuw de toepassing van de Rotterdamwet
tegen het licht. We gaan als eerste in op de effecten voor het aantal
kansarmen in de betreffende wijken en vervolgens voor de leefbaarheid. Daarnaast bezien we de effecten voor de woningzoekenden die
men wil uitsluiten. Vervolgens gaan we in op de analyse en afweging
van de verschillende resultaten ten aanzien van het al dan niet voortzetten van het beleid, waarbij ook de politieke context aan de orde
komt. We sluiten af met enkele meer algemene noties en conclusies
waarbij we ook de vraag beantwoorden of sturen op in- en doorstroming een effectief instrument is.
Het aantal kansarme bewoners in de wijken
Leidt het weren van kansarme vestigers die buiten of nog geen zes jaar
binnen de stadsregio Rotterdam wonen tot een lager aantal kansarmen
in de aangewezen wijken? De uitvoering van de huisvestingsvergunningen is voor de sociale huurwoningen gedelegeerd aan de corporaties die het criterium melden in het aanbodmodel. De corporaties
weten niet hoeveel mensen ze zo preventief weren en houden ook geen
aantallen bij van mensen die desondanks toch reageren. Voor de particuliere huurwoningen kent de gemeente de vergunningen zelf toe.
Ook hier weet men niet hoeveel woningzoekenden zich aanvankelijk in
de betreffende wijken wilden vestigen, nu afgeschrikt worden en
elders een woning zoeken. Het teruglopende aantal geweigerde huisvestingsvergunningen maakt alleen duidelijk dat de particuliere verhuurders nu beter rekening houden met de criteria dan in het begin.
Om het effect op het aandeel kansarmen in beeld te brengen wordt in
het evaluatierapport inzicht gegeven in het aandeel bijstandsontvangers in de betreffende wijken (figuur 1).
Figuur 1	Aandeel bijstandsontvangers in de potentiële beroepsbevolking, HVV
gebieden, januari 2005-juli 2011
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Het aandeel bijstandsontvangers in de potentiële beroepsbevolking is
in Rotterdam tussen 2005 en 2009 gedaald, maar sinds juli 2009 weer
gestegen onder invloed van de crisis en ligt medio 2011 weer op hetzelfde niveau: 9,3%. Voor de huisvestingsvergunningengebieden (HVV)
geldt dat ze nog onder het aandeel van 2005 zitten, met uitzondering
van Bloemhof waar de regel pas sinds 2010 van kracht is, maar de ontwikkeling is analoog aan die van Rotterdam: economische ontwikkelingen treffen alle wijken. Alle HVV-gebieden zitten (nog steeds) boven
het Rotterdamse gemiddelde, met uitzondering van Carnisse (dat een
groot aandeel eigenaar-bewoners heeft). In het evaluatierapport staan
ook cijfers voor het jaarlijks aandeel verhuisden met een uitkering op
basis van de Wet werk en bijstand (WWB). Dat blijkt in drie van de vijf
wijken te zijn afgenomen, terwijl het in overig Rotterdam is toegenomen. Bij vergelijking van de cijfers van de verhuisden met andere wijken kunnen we lezen: “Het geeft wederom aan dat de maatregel bijdraagt aan de verlaging van het bijstandsniveau in de HVV-wijken.”
(Van Dun & Van der Zanden 2012, p. 23). Twee bladzijden daarvoor stellen de onderzoekers echter, dat de huisvestingsvergunning slechts één
van de maatregelen is geweest die in de betreffende gebieden zijn
genomen. Er is in betreffende periode actief ingezet op de fysieke aanpak van de wijken (sloop en nieuwbouw en verkoop van huurwoningen), in interventieteams die irreguliere bewoning moesten tegengaan
en er is ook veel geïnvesteerd in scholing en projecten voor toeleiding
naar de arbeidsmarkt. Welk effect welke maatregel heeft gehad, is niet
uitgezocht.
Effecten huisvestingsvergunning voor de leefbaarheid
Doelstelling van de maatregel is het realiseren van minder probleemcumulatie en een hogere leefbaarheid. De onderzoekers gebruiken
daarvoor drie indicatoren, de veiligheidsindex, de sociale index en
de buurtsignaleringsscore. Bij de eerste indicator, de veiligheidsindex, zijn twee van de vijf wijken er op vooruitgegaan (een hogere
waarde duidt op meer veiligheid), maar de andere drie zijn per saldo
gedaald en alle vijf zitten ze onder het Rotterdamse gemiddelde (zie
figuur 2).
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Sociale indexscore HVV-wijken en Rotterdam, 2008, 2009, 2010, 2012
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Veiligheidsindex HVV-wijken en Rotterdam, 2006-2011

Figuur 2
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Bron: Van Dun & Van der Zanden 2012 (cijfers 2008-2010) en www.Rotterdamincijfers.nl
(voor de gegevens van 2012), bewerking: auteurs

Bron: Van Dun & Van der Zanden 2012

Over de veiligheidsindex schrijven de onderzoekers: “In welke mate de
HVV-maatregel hierop invloed uitoefent is niet aantoonbaar.” (Ibid., p.
28), in onze woorden: er is geen effect te constateren.
De tweede indicator, de sociale indexscore, geeft een wellicht minder
grillige, maar toch even weinig positieve ontwikkeling te zien (figuur
3, ook hier geldt: hogere waarde is positief ).

Ook hier geven de onderzoekers aan dat de HVV-maatregel slechts één
van de beïnvloedende maatregelen is. De ontwikkeling is, met uitzondering van Charlois, wederom analoog aan die van Rotterdam.
Kortom, er is geen effect te vinden.
Als derde indicator gebruiken de onderzoekers de buurtsignaleringsscore (zie figuur 4) die het COS maakt op basis van sociaal-economische en fysieke variabelen en gegevens op het gebied van veiligheid bij
elkaar op te tellen die gezamenlijk een uitdrukking geven van de zogenoemde potentiële probleemcumulatie. Een hogere waarde geeft een
hogere potentiële probleemcumulatie aan, is dus negatief.
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Figuur 4 	Ontwikkeling buurtsignaleringsscore HVV-wijken en Rotterdam, 20062011

een buurt betreffen. De HVV-maatregel is hierop niet van invloed.”
(ibid., p. 32). Het weren van kansarmen blijkt dus ook geen effect te
hebben op probleemcumulatie als indicator van de leefbaarheid.
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De buurtsignaleringsscore laat zien dat alle HVV-wijken een hogere
probleemcumulatie hebben dan Rotterdam, waarbij Tarwewijk en
Carnisse de slechtste score laten zien. Na een aanvankelijk positieve
ontwikkeling is vanaf 2008 een negatieve ontwikkeling te zien (in
Bloemhof, toen nog geen HVV-wijk, pas vanaf 2009). Die komt in alle
HVV-wijken vooral voor rekening van een sterk toegenomen percentage niet-werkende werkzoekenden (ibid., p. 32). De onderzoekers schrijven hierover: "....dat is een trend die in heel Rotterdam zichtbaar is.
Het ontstaan van werkloosheid zal veelal ook de zittende bevolking in
Deel van een tegeltableau op het wijkgebouw
Foto: André Ouwehand

Effecten voor de te weren doelgroep
Een van de voorwaarden die het rijk heeft verbonden aan invoering
van de maatregel is dat de huishoudens die geweerd worden wel elders
in de stad of regio voldoende huisvesting zouden moeten kunnen vinden. Het evaluatierapport biedt alleen zeer algemene gegevens over
slaagkansen van woningzoekenden: in de sociale sector is inschrijfduur belangrijk, woningzoekenden van buiten de regio hebben daardoor een lagere slaagkans. In de particuliere huurvoorraad komen
jaarlijks in totaal 7.500 woningen vrij, ongeveer de helft daarvan komt
terecht bij vestigers en een kwart bij starters uit Rotterdam. In de evaluatie is nagegaan of bepaalde groepen woningzoekenden in de HVVwijken nu minder aan bod komen, vergeleken met het jaar voor invoering van de maatregel. Nog steeds blijken er in de HVV-wijken meer
jongeren tot 25 een woning te vinden en minder 65+-ers, in dat
patroon is geen wijziging gekomen. Ook is gekeken naar de etniciteit
van de nieuwe huurders (zie tabel 2), daar was het tenslotte allemaal
om begonnen: het tegengaan van de groei van de etnische minderheden, hetgeen later is omgevormd naar ‘kansarmen’.
De instroom van niet-westerse allochtonen was, met uitzondering van
Carnisse, hoger dan in overig Rotterdam, waarbij zich overigens grote
verschillen voordeden: van 52% in Oud Charlois tot 73% in Bloemhof
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Tabel 2 	Etniciteit nieuwe huurders in het jaar voor invoering HVV en drie recente jaren
			

Bron: Van Dun & Van der Zanden 2012, p. 39

(vooral sociale huur). De instroom van autochtonen was met uitzondering van Oud Charlois en Carnisse ongeveer de helft van overig
Rotterdam. Het aandeel autochtoon is in zowel Tarwewijk, Hillesluis
als Bloemhof ongeveer gelijk gebleven en wat gezakt in Carnisse en
Oud Charlois. Het aandeel niet-westerse allochtonen is echter duidelijk afgenomen, vooral ten gunste van bewoners van de ‘overige
EU-landen’. Uit onderliggende analyse blijkt dat het vooral om
Midden- en Oost-Europese landen (‘MOE-landers’) gaat. Dat is een stedelijke tendens die zich vooral voltrekt in de particuliere sector. In
‘overig Rotterdam’ is het een toename met 50% ten opzichte van het
eerste jaar, in Carnisse en Oud Charlois gaat het om een verdrievoudiging in enkele jaren tijd.
Analyse, afweging en besluitvorming
In 2009 heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten welke toetsingscriteria hij wil hanteren om te kunnen bepalen of er sprake is van een
bovenmaatse problematiek in bepaalde wijken. “Een wijk komt in
principe in aanmerking voor voortzetting of invoering van de HVVmaatregel, indien deze wijk met betrekking tot zowel het bijstandsniveau als de veiligheidsindex, de sociale index en de buurtsignalering
beneden een kritische waarde ten opzichte van het stedelijk gemiddelde scoort” (ibid. p. 51). In 2010, bij de eerste verlenging, heeft het toenmalige college niet de lijn gekozen om de vier criteria strikt te volgen.
Dat zou toen hebben geleid tot stoppen in Carnisse, Hillesluis en Oud
Charlois. Dat vond het college toen, gesteund door een meerderheid
van de raad, niet opportuun gezien de grote problematiek in
Rotterdam-Zuid. De wethouder wilde in de betreffende wijken rust en
ruimte creëren voor de bewoners. Ook nu, in 2013 bij de beslissing over
de verlenging in 2014, is toepassing van de vier criteria niet strikt
gevolgd.

Uitgaande van de
indertijd geformuleerde kritische waarden3
zou de toepassing van
de HVV-maatregel per
2014 gestopt kunnen
worden in Carnisse en
Oud Charlois. In
Carnisse ligt het bijstandsniveau onder het
stedelijk gemiddelde
en in Oud Charlois
overschrijden de veiligheidsindex en de buurtsignalering de kritische
waarden niet (ibid. p. 52-53). Volgens de onderzoekers zou de wijk
Tussendijken in Delfshaven in aanmerking komen voor de maatregel
aangezien die op alle vier punten de kritische waarden overschrijdt.
Deze conclusies van de onderzoekers zijn niet overgenomen.
Bespreking van het evaluatierapport over de huisvestingsvergunning
heeft binnen de gemeente en het bestuur van ‘Nationaal Programma
Rotterdam Zuid’4, geleid tot discussie. Omdat het evaluatierapport
wijst “op een toename van het buitenlandse migratiesaldo in
Rotterdam Zuid” (PRC 2012, p. 9), het gaat om de snelle instroom van
MOE-landers, besluiten het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het
bestuur van NPRZ aanvullend onderzoek te laten verrichten (PRC
2012).5
In het voorstel aan de raad stelt het college dat weliswaar Carnisse en
Oud Charlois deels niet meer voldoen aan de criteria voor continuering van de huisvestingsvergunning, maar: “Het gaat hier om de vijf
focuswijken6 met het hoogste aandeel particuliere huurwoningen,
waarvoor de HVV het enige instrument is om de instroom op korte
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Vuilniswagen in de Tarwewijk met een toepasselijk gedicht erop
Foto: André Ouwehand

termijn te beïnvloeden. Om deze reden zijn wij van oordeel, dat met de
toepassing van de HVV-maatregel in de huidige vijf aangewezen gebieden doorgegaan moet worden.” (College van Burgemeester en
Wethouders, 2013, p. 8). Het college stelt dat toepassing in
Tussendijken, zoals voorgesteld door de onderzoekers, niet opportuun
is omdat toepassing daar niet voldoet aan de voorwaarde van het rijk
ten aanzien van de subsidiariteit (andere maatregelen zijn niet voldoende). Er is in Tussendijken geen sprake van een integrale aanpak.
Daarom wil het college aanvankelijk niet ingaan op het verzoek van de
voorzitter van deelgemeente Delfshaven om in Tussendijken de HVVmaatregel in te voeren vanwege de instroom van de MOE-landers. Het
college stelt naast verlenging van de huisvestingsvergunning nog
enkele andere maatregelen voor7.
In de gemeenteraad dienen PvdA, CDA en VVD een gezamenlijke
motie in die ook ondersteund wordt door Leefbaar Rotterdam, om
Tussendijken ook aan de minister voor te dragen als HVV-wijk. Daarop
zegt de wethouder dat hij eigenlijk zelf niet begrijpt waarom in de
voorbereiding al niet door het college dit voorstel is gedaan en hij

“omarmt” de motie. De raad steunt in meerderheid (34 van de 45
leden) het voorstel tot verlenging en de motie over Tussendijken. D66,
GroenLinks, SP, ChristenUnie/SGP en het PvdA-lid Alaoui stemmen
tegen. Binnen een uur is het agendapunt achter de rug. De koppen zijn
geteld, een inhoudelijke discussie vindt vrijwel niet plaats.
Conclusies en commentaar
Het is acht jaar geleden dat in Rotterdam werd gestart met het weren
van bepaalde groepen woningzoekenden in bepaalde wijken. De aanleiding was de verwachte toename van het aandeel allochtonen. Dat
zou de spankracht van sommige wijken te boven gaan. Allochtone vestigers werden gelijkgesteld met kansarmen en met veroorzakers van
overlast die de leefbaarheid negatief beïnvloeden. In de beleidsmaatregelen is dat uiteindelijk genuanceerd en richt de maatregel zich op
vestigers zonder werk die buiten, of nog geen zes jaar binnen, de
stadsregio wonen. De retoriek is echter vrijwel gelijk gebleven. De
stroom van niet-westerse allochtonen is kleiner geworden, maar de
daarvoor in de plaats gekomen MOE-landers worden in hetzelfde hokje
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gezet en consequent geproblematiseerd, ondanks tegenwerpingen uit
de praktijk (Van Muijen 2013) .
Uit de evaluatie blijkt dat de ontwikkeling van het aantal kansarmen
en van de leefbaarheid in de HVV-wijken geen positieve afwijkingen
vertonen van die van Rotterdam. Het aantal kansarmen in de wijk
wordt vooral beïnvloed door de economie en de leefbaarheid lijkt meer
het resultaat te zijn van alle andere maatregelen die de stad heeft genomen. Dat zijn belangrijke lessen, ook voor gemeenten elders in het
land.
Er is in Rotterdam geen aandacht en discussie om de toepassing van
de maatregel echt goed te onderzoeken. In de evaluatie(s) ontbreekt
elke poging om de causaliteit in beeld te krijgen, evenmin wordt
gepoogd om de effecten van de regeling te onderscheiden van de effecten van andere ingezette maatregelen. De evaluatierapporten die in de
afgelopen jaren zijn geschreven, kunnen de toets der kritiek niet doorstaan, maar dat kun je niet alleen de onderzoekers kwalijk nemen. Het
lijkt er sterk op dat het bestuur niet geïnteresseerd is in een degelijke
evaluatie, maar meer geïnteresseerd is in bezweringsformules, in symboliek. Het is te hopen dat het ministerie bij de toetsing van de aanvraag voor verlenging echt werk maakt van zijn woorden dat hij het
“steeds intensiever” zal toetsen.
In het raadsdebat bleek dat de afstand tussen voor- en tegenstanders
van de huisvestingsvergunning niet te overbruggen was en dat er bij
de voorstanders ook geen behoefte was om meer zicht te krijgen op
wat nu wel werkt en wat niet. “Wij moeten concluderen dat de
Rotterdamwet symboolpolitiek is”, stelde Setkin Sies (ChristenUnieSGP).
Het politieke discours past geheel binnen de huidige tijdgeest waarin
het populisme (landelijk de PVV, in Rotterdam: Leefbaar Rotterdam)
een grote invloed heeft gekregen, ook op de andere partijen. In het
populistisch discours telt, zoals hoogleraar Paul Frissen onlangs stelde8, de kracht van de symboliek en gaat het niet om feiten, principes
of rationele afwegingen. Verlenging van de huisvestingsvergunning is
niet alleen een kwestie van ‘principle-free politics’ (Van Eijk, 2013), het
is ook een voorbeeld van ‘fact-free politics’. ‘Rotterdam zet door!’, dat
was het motto jaren terug en dat is nog steeds de mantra, ondanks het
gebrek aan overtuigende effecten. Je kunt dan ook beter stellen:
‘Rotterdam zet de symboolpolitiek door!’

Noten
1	Zie voor de inhoud van het ontwikkelde beleid en de achtergronden: Bol, P. en
M. de Langen (2006), ‘Rotterdam en de Rotterdamwet’, Tijdschrift voor de
Volkshuisvesting 12 (3) p. 6-11, ons commentaar: Laan Bouma-Doff, W. van der
en A. Ouwehand (2006) ‘Rotterdam draaft door. Een kritische analyse van de
invulling van de Rotterdamwet’, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 12 (3) p.
12-17 en het naschrift: Smit, V. (2006), ‘Zet of draaft Rotterdam door?’,
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 12 (3) p. 18-19
2	In het voorstel tot aanpassing van de wet is ook de mogelijkheid opgenomen
om in daarvoor aangewezen gebieden woningzoekenden te kunnen screenen
op hun gedrag (zie voor een kritische bespreking: Van Eijk 2013a).
3	De kritische waarden worden overschreden als het bijstandsniveau boven het
Rotterdamse gemiddelde ligt en het werkelijk bijstandsniveau ook boven een,
voor de woningvoorraad van de wijk gecorrigeerd, te verwachten bijstandsniveau ligt. Voor de veiligheidsscore is de kritische waarde: een score onder de
6,0 (Rotterdams gemiddelde is 7,5). Voor de sociale index geldt een score
onder 5,0, die van de ‘probleemwijk’. Voor de buurtsignalering geldt een score
die hoger ligt dan de standaarddeviatie boven het stedelijk gemiddelde, ofwel
een score van 0,84 of hoger.
4	Het NPRZ wordt geleid door Marco Pastors, oud-Leefbaar Rotterdam voorman
en de wethouder die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en invoering
van de huisvestingsvergunning.
5	Vanwege de omvang van dit artikel gaan wij hier niet uitgebreid op die analyse
in. De algemene conclusie is dat de arbeidskrachten uit die landen bevorderlijk
zijn voor de economie. Ze komen deels voor korte termijn hier naar toe en
schrijven zich niet in bij de gemeentelijke basisadministratie en zijn voor huisvesting dan aangewezen op de (irreguliere) kamermarkt en dat leidt tot leefbaarheidsproblemen. Deels komen ze voor de lange termijn, schrijven zich
gewoon in en huren een woning. In die gevallen zorgt de taalachterstand wel
voor extra druk op de scholen.
6	In het NPRZ zijn zeven focuswijken aangewezen, de wijken waar het NPRZ
zich vooral op richt.
7	Het college stelt verder voor de zeven focuswijken van het NPRZ aan te wijzen
als 0-quotum wijken voor kamerverhuur (geen uitbreiding van aantal kamers),
intensivering van een aantal controlemaatregelen voor kamerverhuur, benutting van nieuwe mogelijkheden in de Rotterdamwet om in de HVV-wijken
bepaalde groepen (met een hoger inkomen/hogere opleiding/gezinnen) voorrang te geven en onderscheid maken tussen voorzieningen voor kort verblijf in
Rotterdam van arbeidsmigranten (buiten de focuswijken!) en langduriger ves-
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tiging voor perspectiefrijke arbeidsmigranten.
8	Interview van Wim Brands met Frissen over zijn boek ‘De fatale staat’ in het
programma ‘Boeken’ (VPRO, 1 september 2013)
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COLUMN
Het woRdt andeRs dan we denken

D

e negentiger jaren waren een periode van
grote verandering. Met de val van de
Berlijnse muur was het communisme, de
grootste vijand van het westerse marktsysteem, definitief verslagen. Het resultaat was een periode van bijna blind vertrouwen in
vrije marktwerking. Met grote gevolgen voor onze
samenleving. Gevolgen die ook de woningmarkt fundamenteel hebben geraakt. Wat we ons te weinig realiseren, is dat er in diezelfde tijd een tweede grote vijand werd verslagen, zelfs “volksvijand nummer één”
sinds de oorlog. Dat was de woningnood. Dankzij
massale bouwstromen en afnemende bevolkingsgroei
konden we eind jaren tachtig tevreden vaststellen,
dat de woningnood over was en dat we in een nieuwe
fase kwamen: van bouwen naar wonen.
Maar wat we niet zagen, was dat het verslaan van de
eerste vijand tot liberalisering van de financiële
markten zou leiden. Met een investeringsgolf in de
koopsector en exploderende huizenprijzen tot gevolg.
Omdat de huurmarkt niet werd geliberaliseerd, ontstond een tweedeling tussen huur en koop met een
enorme sloot ertussen. Wat weer leidde tot het vertrek van beleggers uit de huurmarkt.
Dat het woonbeleid in die tijd daar geen zicht op had,
is wel te begrijpen. Het beleid was immers sinds jaar
en dag gericht op voldoende aanbod van woningen.
Wat er dankzij de rentedaling, de hypotheekrenteaftrek en de inkomensstijging aan de vraagkant van de
koopmarkt gebeurde, lag buiten ons gezichtsveld.
Inmiddels worden stappen gezet om ook de huursector te liberaliseren. Huren moeten marktconform
worden en het corporatiestelsel een kopje kleiner.
Maar net als in de jaren negentig heeft het woonbeleid nauwelijks aandacht voor de vraagkant van de
markt. Omdat huizenprijzen hoog zijn en investeerders voldoende rendement moeten maken, wordt verondersteld dat marktconforme huren hoger liggen
dan de huidige. Daarbij maken we ons wel zorgen
over de betaalbaarheid van die hogere huren, maar dat
zien we vooral als een normatief vraagstuk. Maar wie
zijn de huidige en de toekomstige huurders? Wat is
hun economische situatie? Hoe reageren ze? Wat is
hun effectieve vraag op de markt en hoe ontwikkelt
die zich? Wat er gebeurt aan de vraagkant van de
markt, blijft nog steeds buiten beeld.
Er zijn opvallend weinig studies die antwoorden
geven op deze vragen. Toch liggen dankzij WoON en

CBS veel gegevens voor het oprapen. Wie de moeite
neemt om in de cijfers te duiken, komt tot verrassende conclusies.
Wist u dat de koopkracht van corporatiehuurders al
tientallen jaren daalt? Dat komt niet zozeer door de
economische teruggang, maar doordat huishoudens
met hogere inkomens al sinds de jaren tachtig de
sociale huursector uitstromen. Wist u dat de helft
van de corporatiewoningen door een alleenstaande
wordt bewoond en nog eens 10% door een eenoudergezin? En dat de groep alleenstaanden niet alleen snel
groeit, maar ook het laagste inkomen heeft? En wist
u dat 30% van de bewoners van sociale huurwoningen inmiddels een allochtone achtergrond heeft? En
dat dit in Amsterdam zelfs 50% is?
Wist u dat niet alleen huurders met huurtoeslag zeer
hoge woonlasten hebben (40% van hun besteedbaar
inkomen), maar ook de groep zonder huurtoeslag
met een wat hoger inkomen? En dat huurders met
een middeninkomen hogere woonlasten hebben dan
kopers met hetzelfde middeninkomen? Wist u trouwens dat het percentage scheefhuurders bij “marktconforme” particuliere verhuurders een stuk hoger is
dan bij corporaties?
En als u denkt dat huurders niet kunnen ontsnappen
aan stijgende huren, dan zult u verrast zijn, dat startende huishoudens al jarenlang kleiner gaan wonen.
Jongeren blijven langer thuis en huren een huis met
anderen.
Kortom: Wie zich verdiept in de vraagkant ziet een
andere werkelijkheid. Dat de koopkracht van corporatiehuurders sneller terugloopt dan gemiddeld. Dat
starters en alleenstaanden - de ruggengraat van de
huursector – ontsnappen aan te hoge woonlasten
door minder ruimte te consumeren. Dat daardoor de
kwantitatieve vraag afneemt en het woningtekort
verdampt. Dat de ruimte voor generieke huurstijging
dus veel kleiner is dan we denken, maar wel meer uit
elkaar zal lopen. Dat op gewilde plekken commerciële
verhuur de plaats van sociale huur zal innemen en
dat daar de woningbezetting zal toenemen. Dat elders
huren zullen dalen, maar dan ook zal blijken dat de
huurtoeslag daar de prijzen kunstmatig hoog houdt.
Dat het huidige sociale huur- en toeslagsysteem niet
houdbaar is. Dat het wel eens heel anders kan worden
dan we denken.

NAAm Rudy de Jong
FuNCTIE adviseuR aedes en de
veRnieuwde stad, vooRzitteR
van de sticHting aedeX/ipd,
vooRzitteR van de Rvt van
woningbouwveReniging
geldeRland en vooRzitteR van
de aRmenian national social
Housing Foundation asba

TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting

nummer 5 oktober 2013

ACHTERGROND

Ring Amsterdam is minder
een barrière dan gedacht
Amsterdam binnen de ring heeft een hoger inkomen dan Amsterdam buiten de ring. Het verschil zit
echter alleen in de koopsector. Momenteel laten ‘nieuwe stedelingen’ al meer hun oog vallen op wonen
buiten de ring. Ook de leefbaarheidsindicatoren vertonen daar een stijging. Als de nieuwkomers zich in
dat aantrekkende milieu gaan settelen in de lokale koopsector, zal dat bijdragen aan inkomensnivellering
van de beide delen.

DOOR Kees Dignum, programmamanager Dienst Wonen, Zorg en
Samenleven, gemeente Amsterdam

D

e gemeente Amsterdam heeft het tegengaan van ruimtelijke segregatie hoog in het vaandel. De stedelijke samenhang wordt ondermijnd als buurten en wijken een (te)
eenzijdig sociaal-economisch en cultureel profiel krijgen.
Buurten kunnen te elitair en exclusief worden, andere
buurten te eenzijdig het toevluchtsoord van huishoudens met geringe
keuzemogelijkheden. Al enkele jaren bestaat in Amsterdam discussie
over een ongelijke ontwikkelingstrend van Amsterdam binnen en buiten de ring. Het gemiddeld inkomen van huishoudens is een belangrijke gidsvariabele om segregatie te onderzoeken.
In 2011 werd de inkomenstrend van de twee gebieden getoond in het rapport Amsterdam vitale stad (Booi en Dignum 2011). De inkomensvoorsprong van het gebied binnen de ring is – enigszins verrassend – pas ontstaan na de eeuwwisseling. Dat is bovendien de periode dat Amsterdam
een demografische en economische groeiperiode beleeft. Die combinatie
roept de vraag op hoe het verder zal gaan. Ontvouwt [kansen voor een] de
derde Gouden Eeuw van Amsterdam (titel van de toespraak door burgemeester Van der Laan in 2011) zich als een gefaseerd proces dat eerst het
kerngebied aandoet en vervolgens de buitenzone of is het gebied buiten
de ring niet ontvankelijk voor deze ontwikkeling?
In een nieuw rapport, Meer ruimte voor wooncarrière in Amsterdam, is de
ontwikkeling van de twee gebieden nogmaals tegen het licht gehouden (Booi en Dignum, 2013). Er werden twee vragen gesteld. Is het
inkomensverschil tussen beide gebieden te verklaren uit trends in de
compositie van de woningvoorraad en het prijspeil in de drie sectoren:
particuliere huur, corporatiehuur en koopsector? Zijn er op lager
schaalniveau ontwikkelingen die het duale karakter van het ruimtelijke patroon doorbreken?
Verandering sectorale samenstelling
Amsterdam is al jarenlang actief om de voorraad huurwoningen te verkleinen en de koopsector te laten groeien. Nieuwbouw, stedelijke ver-

nieuwing (sloop en vervanging) en verkoop van huurwoningen dragen
hieraan bij. In de periode 1995-2011 is de koopsector gegroeid van 11%
naar 30%. Die ontwikkeling verschilde in de twee deelgebieden niet
(figuur 1). De groei van het eigen woningbezit ging binnen de ring meer
ten koste van de particuliere huursector (van 44% naar 31%) dan van de
14
corporatiesector (van 45% naar 39%). Buiten de ring was dat andersom.
Het resultaat is dat de woningvoorraad binnen de ring nu door de drie
sectoren in ongeveer gelijke stukken wordt verdeeld. Buiten de ring
domineert nog het corporatiebezit, is de koopsector op stedelijk niveau
gekomen en blijft de particuliere huursector relatief klein.
Figuur 1

Woningvoorraad naar drie sectoren, binnen en buiten de ring
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Ontwikkeling van huur- en koopprijzen
Heel groot is het verschil in huurprijs nooit geweest in de onderzochte
jaren, maar juist in 2011 is het gemiddelde huurbedrag in beide gebieden elkaar tot op de euro genaderd: zowel binnen de ring als buiten de
ring kost een huurwoning gemiddeld € 468. Natuurlijk zijn de woningen binnen de ring kleiner dan de woningen daarbuiten. De vierkante
meterprijzen van huurwoningen binnen de ring liggen sinds 2007 dan
ook iets hoger dan buiten de ring. Daarvoor was dat andersom (figuur
2).
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Figuur 2 	Gemiddelde huur binnen en buiten de ring, absoluut en per vierkante
meter
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beide huursectoren is het gemiddelde inkomen binnen de ring over de
hele periode vanaf 1995 lager geweest dan buiten de ring. In de corporatiesector was dat verschil klein, de lijnen in figuur 4 overlappen
elkaar.
Figuur 4

Gemiddelde maandinkomen binnen en buiten de ring per sector
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Het gemiddeld hogere inkomen binnen de ring kan niet te maken hebben met het verschil in huurprijs in de particuliere huursector. Het
gemiddelde huurbedrag lag binnen de ring over de jaren 1995-2011
namelijk altijd ruim € 100 lager dan buiten de ring. In de corporatiesector geldt hetzelfde, alleen veel gematigder. Het verschil in gemiddeld huurbedrag is binnen en buiten de ring nooit groter geweest dan
€ 50 (binnen de ring lager). De vierkante meterprijzen zijn in de
onderzoeksperiode naar elkaar toegegroeid. In 2011 lag in de particuliere huursector binnen en buiten de ring de huur op € 10 per m2. In
de corporatiesector kwam in 2011 in de twee gebieden de huur iets
boven 7,5 euro per m2 uit (Booi en Dignum 2013, pag. 31-32).
In de koopsector is dat anders. Vanaf 1995 is het verschil in vierkantemeterprijs binnen en buiten de ring stelselmatig gegroeid tot aan
2008, het jaar dat in Nederland de economische crisis begon en met als
belangrijkste component de stagnerende woningmarkt. Daarna zijn de
prijzen buiten de ring licht en binnen de ring sterk gedaald (figuur 3).
Figuur 3	Gemiddelde verkoopprijzen per vierkante meter binnen en buiten de
ring
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Ontwikkeling inkomen per sector
Het gegroeide inkomensverschil binnen en buiten de ring komt dan
ook alleen voor rekening van de koopsector. Rond de eeuwwisseling
lag het gemiddelde netto maandinkomen van huishoudens in koopwoningen binnen de ring minder dan € 100 boven dat van koophuisbewoners buiten de ring: in 2011 is dit verschil gegroeid naar € 663. In
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Buiten de ring geen oververhitte koopsector, ook geen
stagnatie
De analyse van deze huur-, koop-, en inkomensgegevens kwam voort
uit de vraag of het inkomensverschil tussen de beide gebieden een
uiting is van ongelijke vitaliteit en kwaliteit. Is Amsterdam binnen de
ring zo geliefd en gewild dat alleen de elite nog kans heeft om aan te
sluiten? En is Amsterdam buiten de ring zo onaantrekkelijk dat veel
gegadigden om in Amsterdam een (volgende) woonplek te verwerven,
het dan maar laten afweten? Is er een ruimtelijke tweedeling en belemmert die de continuering van de vitale stedelijke ontwikkeling van het
eerste decennium? Voorlopig krijgt de vraag een ontkennend antwoord. Uit de inkomens- en huurprijsgegevens van de huursector
blijkt de ruimtelijke tweedeling geheel niet. Ook voorlopig niet in de
particuliere huursector, waar veel meer marktwerking is dan in de corporatiesector. In de koopsector is dat ruimtelijke verschil er wel. Maar
het is moeilijk vol te houden dat het tot een barrière leidt.
Wel wordt wonen in de koopsector binnen de ring elitairder. Het feit
dat inkomensstijging van buurten gemiddeld meer voor rekening
komt van blijvende huishoudens dan van vestigers (Teernstra 2012,
Dignum 2013), duidt erop dat nieuwkomers niet makkelijk kunnen
aansluiten bij deze stijging. Uit de geconstateerde stijging van prijzen
en inkomens in de koopsector binnen de ring, mag afgeleid worden
dat die aansluitmogelijkheden voor vestigers in de tijd kleiner geworden zijn.
De concurrentiepositie van de koopsector buiten de ring is echter
goed. Uit het gegeven dat de prijs- en inkomenstrend in de koopsector
buiten de ring achterblijft bij de trend binnen de ring, mag geconcludeerd worden dat de financiële toegankelijkheid voor koop-georiënteerden er beduidend beter is dan binnen de ring. Uit het feit echter
dat de prijs- en inkomenstrend er geenszins gestagneerd is, mag afgeleid worden dat de aantrekkelijkheid van de koopsector buiten de ring
niet in het geding is. Kortom, de krapte op de Amsterdamse koopwoningmarkt treedt vooral op binnen de ring, terwijl de markt buiten de
ring gekenmerkt wordt door een ontspannen sfeer zonder spoor van
zwakte.
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Kaarten om de duale kijkrichting te nuanceren
Toch wordt de ontwikkeling binnen de ring als succes gezien en die buiten de ring als het tegendeel. Dat is de consequentie van de duale vergelijking. In het rapport Meer ruimte voor wooncarrière in Amsterdam wordt
daarom een serie kaarten gepresenteerd om te ontdekken of het gebied
buiten de ring tendensen overneemt die binnen de ring overheersen.
Door het hoge aantal woonduurjaren dat nodig is voor succesvolle realisering van woonwensen, spelen gebieden met een hoog aandeel corporatiewoningen een kleine rol in de dynamiek van de Amsterdamse
woningmarkt. Buurten die goede eigenschappen hebben om een dynamische rol te spelen in de stedelijke roltrap (particuliere huur of koopsector die recent op de markt gekomen is) bevinden zich nog altijd
overwegend binnen de ring. Stedelijke vernieuwingsbuurten en buurten met veel verkoop van corporatiewoningen in Nieuw-West, Noord
en Zuidoost (buiten de ring) zijn wel meer open voor verandering.
De kaart over de zogenaamde ‘nieuwe stedelingen’ laat dat zien. Volgens
de definitie van Bureau Onderzoek en Statistiek zijn ‘nieuwe stedelingen’ autochtonen en westerse allochtonen die na hun 18de jaar in
Amsterdam zijn komen wonen. Figuur 5 laat voor de periode 2007-2012
zien waar het aandeel nieuwe stedelingen hoger ligt dan 30%. Dat komt
goed overeen met het gebied binnen de ring, maar er zijn uitzonderingen. De kenners van Amsterdam zien op de kaart dat grote delen van
IJburg en Buitenveldert en een aantal buurten in Zuidoost en NieuwWest ook een hoog aandeel nieuwe stedelingen kent. Interessant zijn de
locaties waar het aandeel nieuwe stedelingen lager ligt dan 30% in 2012.
Van deze gebieden laat de kaart zien of er een toe- of afname is. Aan de
westkant van de stad is er een toename (meer dan 3 procentpunten) in
de buurten die grenzen aan het centrale gebied en verder naar het westen toe in buurten waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt.

diging van jongeren en van personen uit herkomstlanden die in de
actuele immigratie domineren, zoals westerse allochtonen. Met de
combinatiehuishoudens wordt de flexibele woningmarkt in beeld
gebracht. De laatste jaren groeit de stedelijke populatie sneller dan op
basis van de woningvoorraadontwikkeling verwacht mag worden. De
Amsterdamse demograaf Julian Jansen gebruikt hiervoor het woord
‘spons’ als beeldspraak (Van der Molen, 2013).
Huishoudens van drie of meer alleenstaanden, 2012 en 2006-2012

Figuur 6
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Combinatiehuishoudens als roltrapfenomeen
Niet in het genoemde rapport opgenomen maar in dit kader interessant, is de bewoning van woningen door meer dan twee volwassenen
die geen ‘relatie’ met elkaar hebben. Dit soort huishoudens is in de statistiek van Bureau Onderzoek en Statistiek te onderscheiden naast de
traditionelere typen, zoals gezinnen, samenwonenden en alleenwonenden. Deze combinatiehuishoudens kennen een oververtegenwoor-

Het linker gedeelte van figuur 6 is de kaart van Amsterdam voor 2012,
het rechter gedeelte de ontwikkeling in de jaren 2006-2012. De situatie
van 2012 geeft het bekende patroonverschil binnen en buiten de ring,
maar een hoger dan gemiddelde aandeel van dit soort combinatiehuishoudens is er ook in de Bijlmermeer (Zuidoost) en de westelijke ringwegzone. De grootschaligste stijging is te zien in Nieuw-West; de
meeste buurtcombinaties van dit stadsdeel laten een aanzienlijke groei
van gecombineerde, flexibele huishoudens zien. De ‘spons’ is traditioneel sterk binnen de ring, maar breidt buiten de ring vooral aan de
westelijke kant uit.
Het aandeel gecombineerde huishoudens is in de jaren 2008-2012
gegroeid, maar die groei komt alleen voor rekening van de particuliere

