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VOORWOORD

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is door het
OTB Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde onderzoek verricht
naar de gevolgen van veranderingen in de stadsvernieuwingssleutel. Met deze
sleutel worden jaarlijks de middelen uit het stadsvernieuwingsfonds verdeeld
over de verschillende gemeenten in ons land.
Op verzoek van de VNG is voor een aantal faktoren uit de sleutel nagegaan
welk effekt veranderingen in die faktoren hebben op de verdeling van de
genoemde middelen. Tevens zijn de mogelijkheden verkend om nieuwe, c.q.
vernieuwde faktoren aan de sleutel toe te voegen en zijn de gevolgen daarvan
geanalyseerd. In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van de resultaten
van het onderzoek.
In deze studie blijft de omvang van het stadsvernieuwingsfonds geheel buiten
beschouwing. De studie is uitgevoerd en afgerond vóór het verschijnen van de
VROM-rapportage met beleidsvoorstellen naar aanleiding van de Belstatoevaluatie.
Voor het onderzoek is door de VNG een begeleidingsgroep ingesteld, waarin
vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en van de VNG zitting hadden.
In de eerste plaats gaat onze dank uit naar de leden van deze begeleidingsgroep,
te weten F. van Diermen (gemeente Meppel), J. Geleynse (gemeente Den
Haag), F. van der Leeuw (gemeente Amsterdam), F. Klarenbeek (gemeente
Eindhoven), W. Mourmans (gemeente Rotterdam), P. Rhebergen (gemeente
Zwolle) en Th. Strijers, C. Huisman en mw. H. van Douwen (allen VNG). We
memoreren daarbij met name hun positieve en tegelijkertijd kritische opstelling
bij de begeleiding van het onderzoek.

Daarnaast gaat onze dank uit naar de verschillende medewerkers van het OTB,
die naast ondergetekenden hun bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek.
Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar Henny Coolen, koördinator
van de sektie Informatikatoepassingen en Bestuurlijke Informatievoorziening.
Zijn statistische kennis en ervaring is van groot belang geweest bij de technische
uitwerking van het onderzoek.
René Teule
Henk Heeger
Gaston Hilkhuysen
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INLEIDING

1.1

Algemeen

In het voorjaar van 1989 werd door het Ministerie van VROM een grootscheeps
projekt gestart onder de kodenaam Belstato: Beleid voor stadsvernieuwing in de
toekomst. Het uiteindelijke doel van dit projekt is om via een evaluatie van het
gevoerde stadsvernieuwingsbeleid tot nu toe, te komen tot een formulering van
het toekomstige Rijksbeleid met betrekking tot de stadsvernieuwing. Het projekt
bestond oorspronkelijk uit drie fasen, namelijk (1) de evaluatie van het gevoerde
stadsvernieuwingsbeleid gedurende de jaren tachtig, (2) een verkenning van de
stadsvernieuwingstaken voor de nabije toekomst (jaren negentig) en (3) een
formulering van het stadsvernieuwingsbeleid van het Rijk in de jaren negentig.
Fase 2 en 3 zijn inmiddels samengevoegd en zullen in de nazomer tot een
afronding komen; de eerste fase is reeds eind 1990 afgesloten (Ministerie
VROM, 1990).
Bij verschillende gelegenheden heeft staatssekretaris Heerma benadrukt dat
stadsvernieuwing eindig is, en dat 'steeds opnieuw kritisch moet worden bezien
waar de resterende achterstanden zich bevinden'. Ook de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft de eindigheidsfilosofie (VNG,
1990) en benadrukt de voortgangsmeting. Om deze redenen is het nodig te
komen tot een scherpere prioriteitsstelling bij de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden. De stadsvernieuwing is tevens nauw verbonden met de andere
geldstromen voor nieuwbouw van woningen en woningverbetering; de omvang en
verdeling van die geldstromen is de laatste tijd sterk aan verandering onderhevig.
Het ligt voor de hand dat deze eventuele andere verdeling van het stadsvernieuwingsfonds over de betrokken gemeenten, gerealiseerd zal worden via een
aanpassing van de stadsvernieuwingssleutel.
In de eerste fase van het Belstato-projekt is ondermeer een (voorlopige)
typologie opgesteld van stadsvernieuwingsgemeenten, rekening houdend met (a)
de definiëring, (b) de voortgang, (c) de toekomstige opgave en (d) het integrale
beleid ten aanzien van de stadsvernieuwing (zie Ministerie VROM, 1990). Van
eminent belang is de vraag of deze typologie van invloed zal zijn op het toekom-
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stige Rijksbeleid c.q. op de toekomstige verdeling van de stadsvernieuwingsgelden over de gemeenten.
Het is hoe dan ook duidelijk dat er (grote) verschillen bestaan tussen de diverse
gemeenten voor wat betreft de voortgang van de stadsvernieuwing en, daarmee
deels samenhangend, de taakstelling voor de nabije toekomst (zie o.a. Ministerie
VROM, 1990; Priemus e.a. 1991; SOAB, 1990).

1.2

Doel- en vraagstelling

De hiervoor aangestipte verschillen tussen diverse (groepen van) gemeenten voor
wat betreft de geleverde prestaties met betrekking tot de stadsvernieuwing
komen ook terug in de (door de gemeenten) gewenste en verlangde prestaties
met betrekking tot de stadsvernieuwing in de nabije toekomst. Met name
verschillen de kategorieën woningen waarop men de komende jaren de aandacht
wil richten.
De VNG acht het echter mogelijk om deze verschillen te overbruggen en draagt
hiervoor een aantal opties aan. Eén ervan is het verrichten van aanpassingen in
de verdeelsleutel van het stadsvernieuwingsfonds. Zo zou in de verdeelsleutel
binnen de vooroorlogse woningvoorraad meer rekening gehouden kunnen
worden met de partikuliere huurwoningvoorraad (al dan niet inklusief de reeds
door de gemeente aangekochte woningen). Blijkens de Evaluatienota (Ministerie
VROM, 1990) zijn de achterstanden in de voorraad vooroorlogse partikuliere
huurwoningen in vergelijking met de voorraad vooroorlogse sociale huurwoningen het grootst. Tevens zouden de naoorlogse probleemkomplexen een onderdeel van de sleutel kunnen uitmaken. Tenslotte blijkt dat voor de sanering van
milieuhinderlijke bedrijven (inklusief de bodemsanering) de opname van het
bedrijvenkriterium (vanaf 1 januari 1990 in de SV-sleutel) onvoldoende is. Er
zou gewerkt kunnen worden met een centrale knelpuntenpot.
Om deze redenen heeft de VNG het OTB Onderzoeksinstituut voor Technische
Bestuurskunde verzocht een onderzoek te verrichten naar de gevolgen van
mogelijke veranderingen in de verdeelsleutel van het stadsvernieuwingsfonds.
De centrale doelstelling van het onderzoek vloeit rechtstreeks voort uit het
voorgaande en kan als volgt worden omschreven:
In hoeverre kunnen de komponenten 'partikuliere huurwoningen' en 'naoorlogse
probleemkomplexen' worden geoperationaliseerd en in de sleutel worden
opgenomen, en wat zijn de gevolgen voor de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden over de diverse (groepen van) gemeenten? Evenzo zullen de gevolgen
onderzocht worden van het weglaten van de bedrijvenfaktor uit de stadsvernieuwingssleutel, en zal worden bezien in hoeverre de voortgang van de stadsvernieuwing voldoende tot zijn recht komt in de huidige stadsvernieuwingssleutel.
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Deze centrale doelstelling van het onderzoek kan worden uiteengelegd in een
viertal (deel)vragen, die in dit onderzoek beantwoord moeten worden.
1.

Is het mogelijk om de faktor 'vooroorlogse partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen' in de stadsvernieuwingssleutel op te nemen? Hoe moet
dat dan gebeuren? Wat zijn de gevolgen ervan voor de verdeling van de
stadsvernieuwingsgelden over de verschillende groepen van gemeenten?

2.

Is het mogelijk om de faktor 'naoorlogse probleemkomplexen' in de
stadsvernieuwingssleutel op te nemen? Hoe moet dat dan gebeuren? Wat
zijn de gevolgen ervan voor de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden
over de verschillende groepen van gemeenten?

3.

Wat zijn de gevolgen van het weglaten van de bedrijvenfaktor uit de
stadsvernieuwingssleutel voor de verdeling het stadsvernieuwingsfonds
over de verschillende gemeenten?

4.

In hoeverre komt de voortgang van de stadsvernieuwing voldoende tot
zijn recht in de huidige stadsvernieuwingssleutel? Zijn daarin eventueel
verbeteringen aan te brengen?

1.3

Onderzoeksaanpak

De huidige verdeling van het stadsvernieuwingsfonds over de verschillende
(groepen van) gemeenten met behulp van de stadsvernieuwingssleutel is het
centrale uitgangspunt bij de beantwoording van de eerste drie vragen in het
onderzoek. De beantwoording van elk van deze vragen zal zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve komponent bezitten.
Bij de laatste komponent staat centraal op welke wijze de faktoren versleuteld
zouden moeten worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de
volgende algemene sleutelkenmerken:
eenvoud;
beleidsongevoeligheid;
relatief gemakkelijk te meten entiteiten (objectiveerbare gegevens).
Voor de wijze waarop de komponenten in de sleutel verwerkt worden, geldt
bovendien dat deze komponenten samen met de andere onderdelen van de
sleutel het navolgende tot uitdrukking brengen:
a.
het verschil in omvang van de stadsvernieuwing;
b.
het verschil in kosten per eenheid;
c.
het verschil in urgentie van de stadsvernieuwingsproblematiek.
Eerst moet dus worden bezien of met behulp van de ter beschikking staande
data over de nieuwe faktoren enigermate aan de bovengestelde 'eisen' tegemoet
gekomen kan worden. Tevens moeten de verschillende mogelijkheden om de
nieuwe faktoren in de sleutel op te nemen nader worden bestudeerd en afgewo-
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gen, zodat uiteindelijk duidelijk afgebakende nieuwe 'sleutelfaktoren' kunnen
worden gedefinieerd. Tenslotte moet ook worden bepaald welk aandeel de
verschillende (nieuwe) faktoren in de sleutel zouden mogen innemen.
Hierna volgt de tweede, kwantitatieve komponent oftewel de verschillende
rekenexercities. Uitgaande van de huidige promillage-verdeling van de financiële
middelen voor de stadsvernieuwing, zal voor elk van de varianten van de nieuwe
faktoren worden berekend wat de gevolgen zijn voor deze verdeling over de
verschillende (groepen van) gemeenten. Bij het maken van een onderscheid in
groepen van gemeenten wordt enerzijds het inwonertal als kriterium gehanteerd:
vier grote steden, overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, gemeenten met 50.000-100.000 inwoners en gemeenten met minder dan 50.000 inwoners.
Anderzijds wordt gebruik gemaakt van het onderscheid rechtstreekse en nietrechtstreekse gemeenten. Daarbij wordt eveneens geanticipeerd op een nieuw in
te stellen grens voor het onderscheiden van deze twee groepen. In plaats van een
grens van 1 promille als aandeel in het totale stadsvernieuwingsbudget wordt
uitgegaan van een grens gebaseerd op het inwonertal, te weten 30.000 inwoners.
Voor alle duidelijk moet worden vermeld dat het bij de bedrijvenfaktor niet gaat
om de toevoeging van een nieuwe faktor aan de stadsvernieuwingssleutel, maar
juist om het weglaten van een faktor. Ook hier zal echter op zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve wijze aandacht worden besteed aan de gevolgen
daarvan.
De manier waarop de voortgang van de stadsvernieuwing in de stadsvernieuwingssleutel naar voren zou moeten komen, zal op een geheel andere wijze
worden onderzocht. Dit deel van het onderzoek heeft een veel meer verkennend
karakter. Enerzijds zal daarin kunnen worden aangegeven of en hoe de voortgang van de stadsvernieuwing nu reeds in de sleutel is opgenomen. Anderzijds
zullen andere mogelijkheden worden verkend voor het meetbaar maken van de
voortgang. Voor beide onderdelen gelden de reeds hiervoor geformuleerde
algemene sleutelkenmerken, waaraan alle faktoren uit de sleutel moeten
voldoen. Een kwantitatieve analyse valt buiten het bereik van dit deel van het
onderzoek.

1.4

Opzet rapport

Na dit inleidende eerste hoofdstuk, waarin de doel- en vraagstelling, alsmede de
onderzoeksaanpak centraal staan, zal in het tweede hoofdstuk worden ingegaan
op de ontwikkeling in de samenstelling van de stadsvernieuwingssleutel sinds de
invoering ervan in 1985 (Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing).
In de hoofdstukken die daarop volgen, zullen de beide (op )nieuw in de sleutel
op te nemen faktoren aan bod komen; in hoofdstuk drie de faktor 'vooroorlogse
partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen' en in hoofdstuk vier de faktor
'naoorlogse probleemkomplexen'. In het vijfde hoofdstuk staat de bedrijvenfaktor
centraal.
4

De uitgevoerde rekenexercities c.q. de gevolgen van het inbrengen of weglaten
van (nieuwe) faktoren in de stadsvernieuwingssleutel vormen het onderwerp van
het daarop volgende hoofdstuk (hoofdstuk zes), terwijl dat in het voorlaatste
hoofdstuk de voortgang van de stadsvernieuwing is. Het onderzoeksrapport zal
met het achtste hoofdstuk worden afgesloten, waarin naast een samenvatting en
evaluatie, enkele aanbevelingen zijn opgenomen.
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2

DE STADSVERNIEUWINGSSLEUTEL

2.1

Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing 1985

De per 1 januari 1985 in werking getreden Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) is het uiteindelijke resultaat van een langdurig ontwikkelingsproces, waarbij in totaal 19 rijksregelingen zijn opgegaan in één nieuwe wet. Reeds
op 31 mei 1976 is bij koninklijke boodschap een ontwerp van Wet op de
stadsvernieuwing ingediend (De Vries-Heijnis, 1990). Dit oorspronkelijke
wetsontwerp had een duidelijk centralistisch karakter en bevatte mede daardoor
een zwaar en ingewikkeld opgezet instrumentarium met lange procedures.
Ernstige kritiek op met name deze punten heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
WSDV geheel anders van karakter is geworden. Een eerste uitgangspunt daarvoor was het bevorderen van de decentralisatie. De .lokale overheden hebben de
beste kennis van de plaatselijke omstandigheden, staan het dichtst bij de
bevolking en zijn het best op de hoogte van de behoeften aan woonvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, infrastrukturele en werkvoorzieningen.
Gemeenten dienen dan ook verantwoordelijk te zijn voor het te voeren stadsvernieuwingsbeleid.
Een tweede uitgangspunt was het feit dat de procedures en instrumenten voor de
stadsvernieuwing zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk moeten zijn. Het kader
daarvoor wordt gevormd door een tweetal zaken, namelijk (a) de behoefte van
de bevolking aan inspraak en rechtszekerheid en (b) de snelheid waarmee
, beoogde resultaten worden bereikt. Door het ontnemen van het centralistische
karakter vervalt natuurlijk al een groot deel van de hiermee samenhangende
zware en ingewikkelde procedures.
Een laatste uitgangspunt voor het veranderen van de oorspronkelijke regeling
was het feit dat stadsvernieuwing niet los gezien kan worden van de stedelijke
inrichting als geheel. De (her)inrichting van het bestaand stedelijk gebied kan
niet los worden gezien van de inrichting van het nieuw stedelijk gebied. En op
haar beurt moet de stedelijke inrichting gekoppeld worden aan de ontwikkeling
van de gemeente als geheel en als onderdeel van de regio. Dit brengt met zich
dat het stadsvernieuwingsbeleid mede gestalte moet krijgen binnen een ruimte-
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lijk beleid, hetgeen impliceert dat er sprake moet zijn van afstemming van de
WSDV en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Een van de belangrijke elementen uit de WSDV is de invoering van een
stadsvernieuwingsfonds, waarin de financiële middelen van 19 onafhankelijke
regelingen van voor 1985 zijn samengebracht. De verdeling van het fonds over
de verschillende gemeenten (op grond van artikel 39 lid 3 van de WSDV) in
Nederland geschiedt volgens een verdeelsleutel (zie ook paragrafen 2.2 en 2.3).
Gemeenten die volgens deze sleutel meer dan 1 promille uit het stadsvernieuwingsfonds krijgen uitgekeerd, ontvangen deze bijdrage direkt; vandaag de
dag gaat het om 84 van deze rechtstreekse gemeenten. De overige gemeenten,
waarvan het aandeel uit te keren bedrag uit het stadsvernieuwingsfonds dus
onder de 1 promille uit komt, kunnen hun financiële bijdrage uit het stadsvernieuwingsfonds via de provincie bemachtigen. De provincie treedt namelijk op
als budgethouder van het fonds voor deze niet-rechtstreekse gemeenten, en kan
deze budgetten naar eigen inzicht verdelen.

2.2

Sleutel 1985

Hiervoor is al aangegeven dat met de invoering van de WSDV tevens een
verdeelsleutel is geïntroduceerd, op grond waarvan het nationale stadsvernieuwingsbudget verdeeld wordt over de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten.
De eerste stadsvernieuwingssleutel uit 1985 zag er als volgt uit (zie ook De
Vries-Heijnis, 1990; Ministerie VROM, 1989):
s.a + b + h = s.a + b + (lhp + 2m)
~

~

waarbij:
verstedelijkingsfaktor (bron: Hiërarchie van Kernen 1979 (RPD, Zwolle,
s =
1980»;
a = aantal woningen gebouwd voor 1945 (bron: CBS-Woningtelling, 1971);
b = aantal partikuliere woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931
(gebaseerd op CBS-Woningtelling, 1971)
h = Y2p + 2m = historische faktor (bron: RDMz, 1984)
p = aantal panden in een aangewezen of nog aan te wijzen beschermd
stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1961;
m = aantal monumenten in de gehele gemeente, indien die gemeente
een 'beschermd stads- of dorpsgezicht' is of als zodanig zal worden
aangewezen;
C = verhouding tussen het gemiddelde inkomen in een gemeente en in
Nederland als geheel in 1978 (bron: CBS, 1978).
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De verschillende faktoren uit de sleutel (a, b en h) bezitten alle een bepaald
gewicht in deze sleutel. Voor de faktoren a en b zijn deze gewichten niet van te
voren op een bepaald niveau vastgelegd, voor de faktor h wel. Deze laatstgenoemde historische faktor kreeg namelijk een gewicht van 4,5 procent toebedeeld in de sleutel. Het bedrag dat samenhangt met dit percentage uit het
stadsvernieuwingsfonds, komt overeen met het bedrag dat voor het opknappen
van historische panden beschikbaar was, voordat de stadsvernieuwingssleutel in
1985 werd ingevoerd (Ministerie WVC; Monumentenzorg).
Het overblijvende aandeel van 95,5 procent in de sleutel kwam ten goede aan de
faktoren a en b in een bepaalde onderlinge verhouding van ongeveer 9:1. Faktor
a bezat een aandeel van ± 86 procent en faktor b een aandeel van ± 9,5
procent.

2.3

Sleutel 1990

Bij de behandeling van de WSDV in de Tweede Kamer is door de toenmalige
staatssecretaris Brokx gezegd dat de verdeelsleutel niet voor 1990 zou worden
gewijzigd. Dit is dan ook niet gebeurd, ondanks het feit dat er recentere (en dus
betere) cijfers beschikbaar kwamen in de tussenliggende periode.
Sinds 1 januari 1990 is er een nieuwe, aangepaste stadsvernieuwingssleutel van
kracht. Naast het feit dat er kon worden beschikt over betere c.q. recentere
invoer-gegevens voor de stadsvernieuwingssleutel, bestond de grootste wijziging
uit de toevoeging van de bedrijvenfaktor aan de sleutel.
Gezien de specifieke problematiek binnen de stadsvernieuwing inzake de
(her)vestiging van bedrijven is opdracht verleend om te onderzoeken op welke
wijze een oplossing voor deze problematiek ook binnen de sleutel gestalte kon
krijgen. Daaruit bleek dat het aantal vestigingen in de industrie met meer dan 10
werkzame personen een redelijke, zij het niet perfekte afspiegeling vormde voor
de verschillen in berekende behoefte aan stadsvernieuwingsmaatregelen met
betrekking tot de genoemde problematiek in de onderzochte gemeenten.
Daarenboven werd gekonstateerd dat in de vier grote steden de kosten per m2
beduidend hoger waren. Dit leidde tot de aanbeveling om de eventuele bedrijvenfaktor te verdubbelen voor de vier grote steden (IOOjCEBEON, 1987). Dit
laatste is uiteindelijk ook gebeurd.
Het gewicht van de bedrijvenfaktor in de totale stadsvernieuwingssleutel werd
bepaald op een aandeel van 11 procent. "Dit percentage is het gemiddelde
aandeel van besteding en behoeften van verwervings- en sloopkosten van
bedrijven en steun aan bedrijven zoals blijkt uit de verslaglegging in 1986"
(Ministerie VROM, 1989). De invoering van de bedrijvenfaktor was vooral in
het voordeel van de kleinere gemeenten (minder dan 50.000 inwoners), terwijl
de grotere gemeenten (vooral de vier grote steden) hun aandeel in het stadsvernieuwingsfonds door invoering van dit kriterium zagen teruglopen.
De genoemde wijzigingen leidden uiteindelijk tot de volgende, aangepaste
formule voor de stadsvernieuwingssleutel:
9

s(a +i) + b + h = s(a + BlO fw) + b + (ihp + 2m)
(J-

(J-

waarbij:
s = verstedelijkingsfaktor (bron: Hiërarchie van Kernen 1979 (RPD, Zwolle,
1980»;
a = aantal woningen gebouwd voor 1945, aanwezig per 1-1-1988 (bron:
DGVH, 1988);
i =
bedrijvenfactor (Handelsregisters Kamers van Koophandel, per 1-1-1988;
onderzoek CEBEON/IOO, 1987; DGVH, 1988)
BlO =
aantal bedrijven in de industrie met meer dan 10 werkzame
personen;
faktor 2 voor de vier grote steden; faktor 1 voor de overige gef =
meenten;
w = verhouding tussen het aantal woningen van voor 1945 en het totaal
aantal woningen;
b = aantal woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931, aanwezig per
1-1-1988 (bron: DGVH, 1988);
h = 1/2p + 2m = historische faktor (bron: RDMz, 1984 en 1988)
p = aantal panden in een aangewezen of nog aan te wijzen beschermd
stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet 1988;
m = aantal monumenten in de gehele gemeente, indien die gemeente
een 'beschermd stads- of dorpsgezicht' is of als zodanig zal worden
aangewezen;
C = verhouding tussen het gemiddelde inkomen in een gemeente en in
Nederland als geheel in 1984 (bron: CBS, 1988).

2.4

Gevolgen van aanpassingen

Vanwege de veroudering van de in de sleutel van 1985 gebruikte gegevens is,
zoals gezegd, een aktualisering doorgevoerd. De aktualisering van de faktoren a
(en b) houdt onder meer in, zoals blijkt uit het voorgaande, dat de sinds 1971
mede in het kader van de stadsvernieuwing onttrokken woningen in mindering
worden gebracht. Dit alles heeft tot gevolg dat in de nieuwe verdeling tot op
zekere hoogte het verschil in voortgang in de stadsvernieuwing tot uitdrukking
wordt gebracht.
Door de nieuwe sleutel 1990 is het aantal gemeenten met een aandeel van 1,0
promille of meer (de rechtsreekse gemeenten) afgenomen van 92 tot 83. Het
aandeel van de vier grote steden in het totale stadsvernieuwingsbudget nam toe
van 45,0 procent tot 46,4 procent. Het aandeel van de overige gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners steeg licht van 17,3 procent naar 17,6 procent. Hetzelfde gold voor de gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de
100.000; een lichte toename van 12,2 procent tot 12,3 procent. De gemeenten
met minder dan 50.000 inwoners konden als verliezers worden aangemerkt. Hun
10

aandeel liep terug van 25,5 procent tot 23,7 procent (Ministerie VROM, 1989;
Priemus e.a., 1991).
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3

PARTIKULIERE HUURWONINGEN IN MEERGEZINSHUIZEN

3.1

Inleiding

In de Evaluatienota Stadsvernieuwing jaren '80 (Ministerie VROM, 1990) wordt
een groot aantal groepen aktiviteiten die in het kader van de stadsvernieuwing
worden ontplooid, gerangschikt naar de mate van voortgang. Uit die opsomming
blijkt dat de verbetering van de partikuliere huurwoningenvoorraad 'op schema'
ligt, afgezet tegen de oorsponkelijke taakstelling.
Uit een heranalyse van de resultaten van die Evaluatienota voor de vier grote
steden blijkt echter dat deze klassificering op zijn minst gerelativeerd kan
worden (zie Priemus e.a., 1991). De heranalyse bracht aan het licht dat het
tempo van de woningverbetering in de vier grote steden in de Evaluatienota
wordt overschat. Zo worden alle soorten ingrepen, inklusief groot onderhoud en
investeringen met slechts een beperkte afschrijvingstermijn, bij elkaar opgeteld.
Daarnaast is uitgegaan van alle door het Ministerie (DGVH) afgegeven beschikkingen, terwijl niet elke beschikking leidt tot realisatie en terwijl voor ingrepen
die achtereenvolgens aan dezelfde woning plaatsvinden (gefaseerde aanpak),
verschillende beschikkingen worden afgegeven.
De hieruit voortvloeiende overschatting verschilt per segment van de woningmarkt. Binnen het vooroorlogse bezit van de vier grote steden hebben we het
met name over de verbetering van het aangekocht bezit. Hiervan blijkt slechts
zo'n 60 procent na verbetering te voldoen aan de minimum terugkomtermijn van
10 à 15 jaar. Gezien het lage gemiddelde investeringsbedrag bij de verbetering
van de partikuliere woningen lijkt dit percentage aan de hoge kant.
Gezien het voorgaande en om het tempo van de verbetering van partikuliere
(huur)woningen minimaal 'op schema' te houden, dient de faktor partikuliere
huurwoningen in meergezinshuizen (van voor 1931) in ieder geval te worden
behouden /(her)ingevoerd in de stadsvernieuwingssleutel.
Het is opmerkelijk dat deze faktor wel aanwezig was in de stadsvernieuwingssleutel van 1985, maar niet meer in de sleutel van 1990. De faktor is in die
laatstgenoemde sleutel vervangen door de faktor woningen in meergezinshuizen
(van voor 1931) vanwege het ontbreken van de juiste gegevens (zie o.a. Ministerie VROM, 1989; De Vries-Heijnis, 1990). Dit laatste is echter verbazingwek13

kend, gezien het feit dat door TNO jaarlijks databestanden aan het Ministerie
van VROM worden geleverd over de samenstelling van de woningvoorraad per
gemeente. In die databestanden wordt een zodanige kategorisering van variabelen aangehouden, dat het mogelijk is om per gemeente de faktor partikuliere
huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1931 te operationaliseren. De
betreffende gegevensbestanden kunnen overigens ook door andere instellingen
van TNO worden betrokken.

3.2

Wijze van opname in de stadsvernieuwingssleutel

Gezien het voorgaande is het dan ook interessant om af te wegen of de huidige
faktor woningen in meergezinshuizen (in de sleutel van 1990) niet weer vervangen zou kunnen worden door de faktor partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen uit de sleutel van 1985.
Uit verschillende bronnen (Ministerie VROM, 1990; RIGO, 1990; Priemus e.a.,
1991) blijkt dat, in tegenstelling tot de verbetering van de vooroorlogse sociale
woningvoorraad, er nog flink moet worden opgeknapt aan de partikuliere
huurwoningvoorraad. Er resteert nog een flinke stadsvemieuwingsopgave ten
aanzien van de verbetering van dit deel van de woningvoorraad.
Er is dan ook veel voor te zeggen om juist dit specifieke deel van de woningvoorraad weer apart in de sleutel op te nemen. Daarbij dient men zich bewust te
zijn van het volgende:
1.
Het ontbreken van data mag geen reden meer zijn om opname van deze
specifieke faktor in de sleutel af te wijzen.
2.
Binnen de voorraad partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen speelt
het aangekocht bezit een zeer specifieke rol.
3.
Wanneer wordt gesproken over verbetering van een specifiek deel van de
vooroorlogse woningvoorraad, kan overwogen worden om binnen de onderhavige faktor de bouwjaargrens bij 1945 te leggen en niet bij 1931.
Ad 1.
Jaarlijks wordt in opdracht van het Ministerie van VROM door TNO een
bestand aangemaakt waarin per gemeente de samenstelling van de woningvoorraad in absolute aantallen is weergegeven. De woningvoorraad wordt daarbij
opgedeeld naar bouwjaar, type, eigendomsverhouding, huur jkoop en aantal
kamers. Voor elk van deze kenmerken wordt een aantal klassen onderscheiden.
Het gaat daarbij om de volgende klassen:
Bouwjaar:
- voor 1906
- 1906 - 1930
- 1931 - 1944
- 1945 - 1959
- 1960 - 1970
- 1971 - 1980
- na 1980
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Type:

- eengezins
- meergezins
Eigendomsverhouding:
- sociale sektor
- partikuliere sektor
Huur/koop:
- huurwoningen
- koopwoningen
Aantal kamers:
- 1 of 2 kamers
- 3 kamers
- 4 kamers
- 5 kamers
- 6 of meer kamers
Duidelijk is dat met behulp van deze gegevens de oorpronkelijke faktor partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1931 te operationaliseren is.
Ad 2.
Een groot deel van de partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen is, met
name in de vier grote steden, in de loop van de jaren tachtig door de gemeenten
aangekocht, veelal opgeknapt en overgebracht naar de sociale sektor. Binnen het
onderhavige databestand wordt het aangekocht bezit echter nog geschaard onder
de partikuliere woningvoorraad en niet onder de sociale woningvoorraad.
Idealiter zou het zo moeten zijn dat het aangekocht bezit juist losgekoppeld
wordt van die partikuliere woningvoorraad. Ten eerste behoren deze woningen
in feite niet meer tot die sektor en ten tweede is een deel van die woningen
inmiddels opgeknapt en zullen ze dus, als de voortgang in de stadsvernieuwing
serieus wordt genomen, buiten het bereik van de stadsvernieuwingssleutel
moeten vallen. Zo is in het vooroorlogse gebied binnen de vier grote steden de
woningverbetering voor een groot deel (ongeveer de helft) gericht geweest op
het aangekocht bezit. Zo'n 60 procent van die verbeteringen blijkt te voldoen
aan een minimum terugkomtermijn van 10 à 15 jaar (Priemus e.a., 1991).
Vooralsnog lijkt het erop dat dit probleem niet kan worden opgelost, omdat het
aangekocht bezit op gemeenteniveau niet apart wordt onderscheiden.
Onderzoek naar aanleiding van de eerste fase van het Belstato-projekt bracht in
ieder geval aan het licht dat het overgrote deel van het aangekocht bezit te
vinden is in de vier grote steden (Priemus e.a., 1991). Het destilleren van het
aangekocht bezit uit de onderhavige faktor uit de stadsvernieuwingssleutel zal
dus vooral nadelig zijn voor de vier grote steden. Nader onderzoek zal moeten
uitwijzen of het mogelijk is het aangekocht bezit een aparte status binnen de
stadsvernieuwingssleutel te geven en wat de gevolgen daarvan zijn voor de
aandelen van de verschillende (groepen van) gemeenten in het stadsvernieuwingsfonds.
Ad 3.
Samenhangend met de voortgang van de stadsvernieuwing en ter afbakening van
de stadsvernieuwingstaak op dit terrein, lijkt het aannemelijk om de bouwjaargrens van het onderhavige deel van de woningvoorraad te leggen bij 1945 en niet
15

bij 1931. Op deze wijze wordt bovendien meer recht gedaan aan het feit dat met
name in de partikuliere yooroorlo~se woningvoorraad nog een behoorlijke
stadsvernieuwingstaak resteert. De woningen gebouwd in de periode 1931 - 1945
behoren immers ook tot de vooroorlogse woningvoorraad.
Gezien het feit dat het bij deze faktor gaat om vervanging van een reeds
bestaande faktor uit de sleutel zal de bepaling van het gewicht van de verschillende varianten voor de huidige faktor b op een gelijke wijze plaatsvinden als in
de sleutel van 1990 (en die van 1985) is gebeurd. Het totale gewicht van de
faktoren a en b samen is in die sleutels het aandeel wat overblijft na aftrek van
het aandeel van de historische faktor (4,5 procent) en de bedrijvenfaktor (11,0
procent). De onderlinge verhouding tussen de gewichten voor de faktoren a en b
is afhankelijk van het aantal woningen vallend onder deze twee faktoren.

3.3

Databestanden voor de sleutelexercitie

Voordat wordt overgegaan tot het weergeven van de relevante varianten voor de
sleutelexercitie, zal allereerst een overzicht worden gegeven van de verschillen in
samenstelling van de woningvoorraad tussen de (groepen van) gemeenten.
Daarbij zullen verschillende kenmerken van de woningvoorraad, zoals genoemd
in paragraaf 3.2, de revue passeren.

Bouwjaar van de woning
Uit afbeelding 3.1 blijkt dat er nogal grote verschillen bestaan in samenstelling
van de woningvoorraad naar bouwjaarklasse. Het bekende beeld wordt hier
bevestigd. In de vier grote steden bestaat de helft van de woningvoorraad uit
vooroorlogse woningen, terwijl dat in de andere gemeentegroepen beduidend
minder is, variërend van ongeveer 30 procent in de steden met meer dan 100.000
inwoners (exklusief de vier grote steden) tot bijna 19 procent in de gemeenten
met 30.00-50.000 inwoners.
Gezien het feit dat de stadsvernieuwing zich vooral richt op het wegwerken van
achterstanden .binnen de vooroorlogse woningvoorraad, hebben de vier grote
steden een relatief grote stadsvernieuwingstaak in vergelijking met de overige
gemeentegroepen.
Woningtype
Ook voor wat betreft het woningtype bestaat er een duidelijk verschil tussen de
vier grote steden enerzijds en de overige gemeentegroepen anderzijds (afbeelding 3.2). In de vier grote steden is het eengezinshuis maar spaarzaam aanwezig,
terwijl in de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners bijna niets anders te
vinden is. Het zijn juist woningen in meergezinshuizen die in de vier grote steden
aanwezig zijn (bijna 80 procent). Bovendien blijkt uit bijlage I dat meer dan 40
procent van alle woningen in meergezinshuizen in Nederland, in de vier grote
steden staat. In de kleinste gemeenten zijn deze woningen logischerwijs beperkt
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(8 procent); in deze gemeenten staat daarentegen meer dan de helft van alle in
Nederland aanwezige eengezinshuizen (zie bijlage I).

Atb. 3.1

Percentage woningen per bouwjaarklasse naar gemeentegroep (per
1 januari 1990)

( 1906

1906 - 1930

c::::::J

ITIIJ

1931 - 1944
~

1945 - 1959

1960 - 1970

1971 - 1980

) 1980

cz::zJ

cs::::s:J

CXXJ

k',',','""""""",!

Bron: Gemeentelijk Databestand DTB

Eigendomsverhouding
Tenslotte blijkt dat ook voor wat betreft de woningvoorraad naar eigendom de
vier grote steden en de kleinste gemeenten elkaars tegenpolen zijn (zie afbeelding 3.3). In de vier grote steden bestaat 84 procent van de woningvoorraad uit
huurwoningen, waarvan de helft in de sociale huursektor en de andere helft in
de partikuliere huursektor. In de gemeenten met minder dan 30.000 inwoners
bestaat maar liefst meer dan 60 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen.
Opvallend is dat het aandeel sociale huurwoningen in de gemeenten met meer
dan 100.000 inwoners en de gemeenten met 50.000-100.000 inwoners groter is
dan het aandeel van deze kategorie in de vier grote steden. Ook in de gemeenten met 30.000-50.000 inwoners is dat aandeel bijna evengroot als in de vier
grote steden.
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Afb. 3.2

Percentage eengezinshuizen en woningen in meergezinshuizen naar
gemeentegroep (per 1 januari 1990)
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Bron: Gemeentelijk Databestand DTB

Percentage woningen naar eigendomsverhouding voor verschillende
gemeentegroepen (per 1 januari 1990)
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18

Nederland lotaal

Van alle koopwoningen in Nederland staat meer dan de helft (54,2 procent) in
alle gemeenten met minder dan 30.()()() inwoners; in de vier grote steden staat
slechts 5,5 procent van het totaal aantal koopwoningen in Nederland. Daarentegen is meer dan een derde van alle partikuliere huurwoningen in Nederland in
de vier grote steden te vinden; nog altijd meer dan een vijfde van deze woningen
staat in de kleinste gemeenten (zie bijlage 1).
Rekenvarianten

Tegen deze achtergrond zijn in overleg met de VNG een viertal varianten
opgesteld voor de "nieuwe" faktor b uit de stadsvernieuwingssleutel:
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990;
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931
en aanwezig in 1990;
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990;
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945
en aanwezig in 1990.
Zoals eerder vermeld hangt de keuze voor deze varianten voor een groot deel
samen met (a) de koncentratie van de stadsvernieuwingsopgave in een bepaald
deel van de woningvoorraad, zijnde de vooroorlogse partikuliere huurwoningen
in meergezinshuizen en (b) de beschikbare data.

Tabel 3.1

Aandeel woningen in verschillende groepen van gemeenten, voor
een viertal segmenten van de woningvoorraad (percentages van het
totaal aantal woningen per segment)

Gemeentegroep
naar inwonertal

% huurwoningen
in meergezinshuizen gebouwd voor
1931, aanwezig in
1990

% partikuliere

% huurwoningen
huurwoningen in meergezinshuiin meergezins- zen gebouwd voor
huizen gebouwd 1945, aanwezig in
voor 1931, aan1990
wezig in 1990

% partikuliere
huurwoningen
in meergezinshuizen gebouwd
voor 1945, aanwezig in 1990

82,8

82,6

82,1

82,2

> 100.000
(exkl. 4 grote)
50.000 - 100.000

9,5

9,1

9,8

9,2

4,3

4,1

4,7

4,6

30.000 - 50.000

2,0

2,4

2,1

2,4

< 30.000

1,4

1,8

1,3

1,6

Vier grote steden

Bron: Gemeentelijk Databestand OTB
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Wanneer de gevolgen van de invoering van de "nieuwe" varianten in de stadsvernieuwingssleutel worden geanalyseerd is het van belang te weten hoe per variant
de verdeling van de bedoelde woningen is over de verschillende (groepen van)
gemeenten (zie tabel 3.1).
Duidelijk wordt dat de faktor b in de stadsvernieuwingssleutel, in welke variant
dan ook, vooral ten goede komt aan de vier grote steden. In deze steden is ruim
tachtig procent van het aantal woningen uit de verschillende varianten voor de
faktor b aanwezig. In de overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is
daarenboven nog eens zo'n kleine tien procent van die woningen te vinden.
Men moet overigens wel bedenken dat 'de zwaarte' van faktor b in de sleutel
maar gering is ten opzichte van faktor a.

3.4

Samenvatting en evaluatie

Ten tijde van de aanpassing van de stadsvernieuwingssleutel in 1990 kon wegens
het ontbreken van (recente) data de faktor b uit de sleutel niet in z'n toenmalige
vorm gehandhaafd worden. De faktor veranderde dan ook van 'het aantal
partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig
in 1971' in 'het aantal woningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931,
aanwezig in 1988'.
Vandaag de dag kan er echter wel worden beschikt over de gemeentelijke
gegevens omtrent de voorraad partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
(per 1 januari 1990). Gezien het feit dat de grootste achterstanden in de
stadsvernieuwingsgebieden voorkomen in juist dit specifieke deel van de woningvoorraad en om het tempo van verbetering van de vooroorlogse partikuliere
huurwoningen in meergezinshuizen minimaal op schema te houden, wordt in het
onderhavige onderzoek weer teruggegrepen op de 'oude' faktor b.
Het feit dat het hier om een vooroorlogs deel van de woningvoorraad gaat, heeft
ertoe geleid om in een aantal varianten ook het bouwjaar te verschuiven van
1931 tot 1945. Immers, woningen gebouwd tussen 1931 en 1945 zijn ook vooroorlogs.
Daarenboven is bij het bepalen van de varianten rekening gehouden met het feit
dat de vooroorlogse partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen een specifiek deel van de totale voorraad vooroorlogse huurwoningen in meergezinshuizen
vormt. Om te bezien hoe veel dit voor de verdeling van de middelen uit het
stadsvernieuwingsfonds uitmaakt, wordt in een aantal varianten ook uitgegaan
van de gehele voorraad vooroorlogse huurwoningen in meergezinshuizen.
Uiteindelijk leidt dit tot de volgende vier in het onderzoek te hanteren varianten
voor de huidige faktor b:
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990;
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931
en aanwezig in 1990;

20

aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990;
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945
en aanwezig in 1990.
Het zijn vooral de grote steden die baat hebben bij de huidige faktor b, en
mogelijke varianten daarvan, in de stadsvernieuwingssleutel. Zoals eerder is
gekonstateerd staat maar liefst meer dan 80 procent van het aantal woningen uit
die specifieke sleutelfaktor in de vier grote steden.
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4

NAOORLOGSE PROBLEEMKOMPLEXEN

4.1

Inleiding

De aanpak van de naoorlogse wijken begint van steeds groter belang te worden;
niet alleen kwantitatief (bijna driekwart van de woningvoorraad bestaat uit naoorlogse woningen), maar ook kwalitatief. Hoewel het in het algemeen prima
wonen is in de naoorlogse wijken, blijkt steeds vaker dat een deel van de naoorlogse woningvoorraad te kampen heeft met problemen. Zo kan bijvoorbeeld
gekonstateerd worden dat delen van vooral de vroeg-naoorlogse woningvoorraad
verouderd zijn; deze woningen vertonen soms grotere woon- en bouwtechnische
problemen dan de verbeterde vooroorlogse woningen. De problemen bij de
naoorlogse woningvoorraad zijn echter niet alleen bouwtechnisch van aard en
beperken zich ook niet tot alleen de vroeg-naoorlogse voorraad. Ze kunnen ook
te maken hebben met bijvoorbeeld de woonomgeving of het sociale leefklimaat.
De problemen blijken zich vaak te konsentreren in enkele wijken of woningkomplexen. De aanpak van de naoorlogse wijken, en vooral de delen daarvan die
met veel problemen te maken hebben, vraagt soms om ingrijpende, stadsvernieuwingsachtige maatregelen die gepaard gaan met zeer hoge kosten. De VNG zag
dan ook goede redenen om na te gaan of de naoorlogse probleemkomplexen als
komponent opgenomen kunnen worden in de stadsvernieuwingssleutel, zodat de
gemeenten die het meeste door deze probleemkomplexen worden getroffen, de
financiële middelen ontvangen om maatregelen te treffen.
Ten behoeve van het opnemen van deze komponent in de sleutel zal worden
stilgestaan bij een tweetal specifieke vragen, namelijk:
geef een hanteerbare definitie van de naoorlogse probleemkomplexen;
geef aan of de verdeling van middelen over de gemeenten op basis van de
huidige verdeelsteutel al dan niet in overeenstemming is met de bij gemeenten aanwezige problematiek met betrekking tot de naoorlogse probleemkomplexen.

23

Tevens zal rekening worden gehouden met de in paragraaf 1.3 aangegeven algemene sleutelkenmerken (eenvoud, beleidsongevoeligheid en relatief gemakkelijk
te meten entiteiten).

4.2

Definitie van probleemkomplexen

Er bestaat geen eenduidigheid over wat nu precies probleemkomplexen zijn en
wat niet. In het algemeen wordt bij probleemkomplexen gedacht aan woningkomplexen, die te maken hebben met ernstig verval. Dit verval kan onderscheiden worden in financieel verval, technisch verval en sociaal verval. Het technische verval manifesteert zich bijvoorbeeld door toenemend achterstallig onderhoud (onder meer door vandalisme). Sociaal verval gaat onder meer gepaard
met een toenemende mobiliteit, een uitstroom van de sociaal-ekonomisch sterkeren en een instroom van sociaal-ekonomisch zwakkeren. Het financieel verval
manifesteert zich door bijvoorbeeld hogere beheerkosten, hogere onderhoudskosten, en huurderving (zie ook; 'Exploitatieproblemen in de na-oorlogse woningvoorraad: diagnose en therapie', OTB, juni 1989). Bij veel 'probleemkomplexen' treedt een vervalspiraal op van elkaar versterkende faktoren. Daarbij zijn
er meestal geen duidelijke hoofdoorzaken aan te geven. Het is niet goed mogelijk objektieve waarden toe te kennen, die iets zeggen over de ernst van de problemen. Een deel van de faktoren betreft immers niet te kwantificeren faktoren,
zoals de mate van overlast, de dalende sociale kontrole, en de dalende woningkwaliteit. Er zijn ook geen zogenaamde drempelwaarden aan te geven, die overschreden zouden worden voordat de problemen voor de betrokkenen manifest
worden.
. Een van de redenen van het niet goed kunnen aangeven wanneer een komplex
als een probleemkomplex kan worden beschouwd, betreft de subjektiviteit van de
ervaring van de problemen. In heel veel gemeenten is men in staat één of meer
woningkomplexen aan te wijzen, waar de problemen relatief het ernstigst zijn.
Wat in de ene gemeente echter wordt beschouwd als een typisch 'probleemkomplex' . zou in een andere gemeente niet opvallen door opmerkelijke problemen.
Een aspekt dat door de ene verhuurder of huurder als probleem wordt beschouwd, kan door andere verhuurders of huurders helemaal nog niet als probleem worden ervaren. Zo zal de ene verhuurder een mutatiegraad van 10% al
als een probleem zien, terwijl een andere verhuurder juist heel tevreden zal zijn
bij een dergelijke mutatiegraad.
Ook is het niet altijd zo dat alle drie hierboven onderscheiden typen van verval
(financieel verval, technisch verval en sociaal verval) aanwezig blijken te zijn bij
komplexen die kunnen worden beschouwd als 'probleemkomplexen'; zo zal er bij
een net opgeleverd komplex eengezinshuizen dat onverhuurbaar blijkt door hoge
huren, wel sprake (kunnen) zijn van financiële problemen bij de verhuurder,
maar zal er niet of nauwelijks sprake zijn van technisch of sociaal verval.
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4.2.1 Huurderving als uitgangspunt
Bij veel 'probleemkomplexen' blijkt de slechte verhuurbaarheid een belangrijke
rol te spelen. Verhuurproblemen staan meestal niet op zichzelf; gesteld kan
worden dat er bij komplexen waar zich ernstige verhuurbaarheidsproblemen
voordoen, dikwijls ook andere problemen afspelen. Door het opsporen van de
komplexen met ernstige verhuurbaarheidsproblemen zouden de komplexen gevonden kunnen worden waar de problemen het meest manifest zijn. Dergelijke
komplexen zijn te achterhalen, doordat een slechte verhuurbaarheid in het algemeen leidt tot hoge leegstand en vervolgens tot hoge huurderving. Op deze wijze
bezien is het percentage huurderving een goede graadmeter voor het percentage
leegstand en dus voor de verhuurbaarheid.
Een belangrijke reden om uit te gaan van het percentage huurderving is het feit
dat dit gemakkelijk is te achterhalen door middel van de jaarverslagen van de
sociale verhuurders (woningkorporaties en gemeentelijke woningbedrijven). In de
jaarverslagen van deze verhuurders is namelijk per administratief komplex zowel
de huur als de huurderving van het desbetreffende jaar opgenomen, zodat het
percentage gemakkelijk is te berekenen. In de jaarverslagen zijn eigenlijk geen
andere 'kenmerken' of kenmerkende faktoren van 'probleemkomplexen' verplicht opgenomen. Wel is het zo dat een groot aantal verhuurders extra informatie in de jaarverslagen opneemt over bijvoorbeeld mutatiegraad, acceptatiegraad, weigeringsgraad, huurachterstand, etc.; probleem hierbij is echter dat
dergelijke informatie door slechts een deel van de verhuurders wordt geleverd,
waarbij er bovendien op verschillende wijzen wordt gerapporteerd. Het uitgangspunt 'huurderving' heeft als voordeel dat alle verhuurders dit gegeven op eenduidige wijze aangeven.

Overigens wordt huurderving niet alleen door moeilijke verhuurbaarheid bepaald
en andersom heeft leegstand niet altijd huurderving tot gevolg. Daarom zal eerst
kort ingegaan worden op het begrip huurderving.
In de jaarverslagen wordt per komplex de huur opgenomen, die ontvangen had
moeten worden, en daaronder als huurderving de huur die niet ontvangen is.
Huurderving kan betrekking hebben op de kale huur en op de servicekosten. De
derving van de servicekosten wordt echter vaak niet per komplex in de jaarverslagen vermeld. In het algemeen is het percentage derving van servicekosten
ongeveer even hoog als het percentage derving van de kale huur (een verhuurder, die als gevolg van leegstand een deel van de servicekosten derft, mag echter
maximaal 2% van de totale servicekosten per jaar in rekening brengen bij de
huurders). De servicekosten zelf zijn overigens niet goed met elkaar vergelijkbaar, doordat er per komplex sprake kan zijn van andere komponenten (zo betalen huurders van komplexen met kollektieve verwarmingsinstallaties de stookkosteli aan de verhuurder, terwijl huurders met individuele verwarmingsinstallaties
de stookkosten meestal direkt afrekenen met het energiebedrijf). In het algemeen is het bij het opsporen van 'probleemkomplexen' dan ook doeltreffend
genoeg om uit te gaan van alleen de derving van de kale/netto huur.
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Derving van de kale huur wordt niet alleen veroorzaakt door moeilijke verhuurbaarheid, maar ook door bijvoorbeeld:
leegstand in verband met mutatie-onderhoud. Wanneer een huurder de
woning niet goed achterlaat, kan er niet direkt aansluitend weer opnieuw
verhuurd worden, maar moet de woning eerst opgeknapt worden;
leegstand in verband met een (komende) renovatie. Om woningen te
kunnen renoveren is het soms nodig om ze tijdelijk te ontruimen. Dat
betekent vaak dat bij een komplex dat gerenoveerd gaat worden, leegkomende woningen niet opnieuw verhuurd worden. Gedurende de periode
dat deze woningen leegstaan, is er sprake van huurderving. De huurderving die wordt veroorzaakt door leegstand tijdens de renovatie zelf, kan
bij vooroorlogs bezit verrekend worden in de stichtingskosten van de
renovatie (deze wordt derhalve niet beschouwd als huurderving). Bij verbeteringen van naoorlogs bezit (waarbij in de desbetreffende regelingen
ervan wordt uitgegaan dat de woningen niet ontruimd behoeven te worden) kan de huurderving tijdens de renovatie niet verrekend worden in de
stichtingskosten;
leegstand in verband met sloop. Zoals hierboven al is aangegeven bij
renovatie, zal ook bij het slopen van een komplex een langzame uitplaatsing van de bewoners plaatsvinden voordat het komplex geheel leegstaat
en er gesloopt kan worden. Voordat de sloop plaatsvindt, zal er dus sprake zijn van huurderving;
huurverlaging. Een verhuurder kan soms toestemming van het Ministerie
van VROM krijgen om naar aanleiding van leegstandsproblemen huurverlaging toe te passen bij (een deel van) een komplex. Deze toestemming
wordt alleen verkregen als bepaalde voorwaarden in acht worden genomen (zo moet de leegstand ten minste 5% bedragen). Deze huurverlaging
komt vervolgens volledig voor rekening van de verhuurder. Het afboeken
van deze huurverlaging kan direkt gebeuren bij de mogelijk , te innen
huren (waarna het in het jaarverslag niet meer waarneembaar is), maar
kan ook worden beschouwd als huurderving;
oninbare huren. Huurachterstand, die aan het einde van een boekjaar nog
niet ontvangen is (maar mogelijk nog wel daarna te innen is), wordt in
jaarverslagen opgenomen onder huurdebiteuren. Een deel van de verhuurders beschouwt de huurachterstand (huurdebiteuren), die echt oninbaar blijkt, als huurderving (en vermeldt dit als zodanig per komplex in
de exploitatierekening). Heel veel andere verhuurders echter boeken
oninbare huurachterstand direkt af van de Algemene Bedrijfsreserve (dit
gebeurt vaak, maar niet altijd, een maal per jaar). Een belangrijke reden
waarom de meeste verhuurders de oninbare huren niet per komplex als
huurderving berekenen, is het feit dat deze echt oninbare huren dikwijls
betrekking hebben op voorgaande jaren (waarna een lang proces van aanmaningen, deurwaarder en rechtzaken volgt voordat blijkt dat de huren
echt als oninbaar moeten worden beschouwd).
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Dat er leegstand kan zijn, zonder dat er sprake is van huurderving, geldt bijvoorbeeld wanneer er verhuisd wordt binnen de opzegtermijn die van toepassing is
bij het opzeggen van de huur (waarna er voor de restant opzegtermijn wel huur
betaald moet worden), of wanneer er sprake is van zogenaamde postadressen
(bijvoorbeeld om een uitkering te kunnen ontvangen).
De hierboven genoemde mogelijke redenen van huurderving hebben tot gevolg
dat een zeker percentage huurderving niet altijd tot de konklusie mag leiden dat
er dus ook sprake is van een vergelijkbaar percentage leegstand. Ervaringen van
het OTB leren dat bij ongeveer 80 à 90% van de naoorlogse komplexen met een
huurderving van ten minste 5% en een grootte van minimaal 50 woningen er wel
sprake is van verhuurbaarheidsproblemen. Toch is er blijkbaar een kleine kategorie komplexen, waarbij de aanduiding 'probleemkomplex' bij een huurderving
van ten minste 5% onterecht is. Het OTB heeft dit in het verleden weten op te
vangen door de verhuurders van de komplexen met opmerkelijke huurderving te
vragen naar de reden van de desbetreffende huurderving (door middel van een
enquête).
4.2.2 Naoorlogs bezit
Om de komponent naoorlogse probleemkomplexen te kunnen opnemen in de
stadsvernieuwingssleutel moet uiteraard ook bekend zijn of een probleemkomplex voor of na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. De bouwperiode kan in de
jaarverslagen op een aantal manieren achterhaald worden.
A.
De gemiddelde bewoningsdatum
Van elk administratief woningkomplex behoort in de exploitatierekening de gemiddelde bewoningsdatum aangegeven te zijn. Helaas wordt soms bij komplexen
die ten behoeve van een renovatie volledig ontruimd zijn geweest, de 'nieuwe'
gemiddelde bewoningsdatum (d.w.z. die van na de renovatie) vermeld. Bij aangekocht bezit wordt soms de datum van aanschaf als gemiddelde bewoningsdatum
opgenomen.
B.
Het rijksnummer
Alle komplexen die met rijkssubsidie zijn gebouwd, hebben een zogenaamd
rijksnummer gekregen, waaronder het Rijk de desbetreffende komplexgegevens
bewaart. Dit rijksnummer behoort in de exploitatierekening per komplex te worden vermeld. Van het rijksnummer kan de bouwperiode worden afgeleid. Een
belangrijke uitzondering wordt gevormd door het aangekocht bezit.; dergelijke
komplexen hebben Of geen rijksnummer Of een typenummer waarvan de bouwperiode niet afgeleid kan worden (de 'V16000' en 'V17000'-nummers). Een andere uitzondering wordt gevormd doordat gedurende een korte periode komplexen,
die ingrijpend zijn verbeterd, een nieuw rijksnummer kregen (die echter als zodanig nog herkenbaar zijn; het betreft hier bovendien bijna altijd vooroorlogs
bezit).
C.
De aanduiding van de subsidieregeling
In de exploitatierekening behoort per administratief komplex vermeld te worden
onder welke subsidieregeling het komplex is gerealiseerd.
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D.
De onderhoudsnorm
Het Rijk stelt jaarlijks het bedrag vast dat als normbedrag vanuit de exploitatierekening wordt gereserveerd voor het onderhoud, d.w.z. wordt gestort in het onderhoudsfonds. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een normbedrag voor het
onderhoud van vooroorlogse woningen, een bedrag voor naoorlogse woningen,
een bedrag per woning voor liften, en een bedrag voor centrale verwarmingsinstallaties. In de exploitatierekening worden deze normbedragen meestal
bij elkaar opgeteld. Door het bedrag per komplex te delen door het aantal woningen kan achterhaald worden of het komplex voor- of naoorlogs is. Doordat
echter niet altijd alle woningen binnen een administratief komplex de beschikking hebben over een lift of centrale verwarming, levert de deling van het normbedrag door het aantal woningen soms niet herkenbare bedragen op. Bij aangekocht vooroorlogs ex-particulier bezit wordt soms de normstorting voor naoorlogs bezit gehanteerd.
E.
De restant-looptijd van de lening t.O.V. de totale termijn van de lening
Bij het overzicht van de afgesloten leningen voor de bouw van de komplexen
staat in het jaarverslag veelal vermeld voor welke periode de lening is afgesloten
(voor de bouw is dit altijd 50 jaar, voor de grond 75 jaar) en hoeveel jaar daarvan nog over zijn; daar kan dus van afgeleid worden hoe lang geleden de lening
is afgesloten. Ook hier kan zich een probleem voordoen ten aanzien van aangekocht ex-particulier bezit, omdat bij dergelijke komplexen de lening niet is afgesloten bij de bouw van de woningen, maar bij de aankoop.

Ondanks de hierbovengenoemde mogelijkheden om te achterhalen of een komplex een voor- of naoorlogs komplex betreft, is dit bij een klein deel van de
komplexen toch niet mogelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat enkele
verhuurders van al hun woningkomplexen zowel het rijksnummer als de gemiddelde bewoningsdatum als de subsidieregeling 'vergeten' te vermelden (waarna
het voor een deel van de komplexen ook met behulp van de andere twee mogelijke ingangen niet lukt om de bouwperiode te achterhalen), en doordat het
aangekocht ex-particulier bezit niet eenduiding wordt behandeld. Hoewel het tot
nu toe slechts een beperkt aantal komplexen betreft waarvan de bouwperiode
niet achterhaald kan worden, zou een grotere nauwkeurigheid van de verhuurders bij het vermelden van dergelijke gegevens in de to.ekomst toch gewenst zijn.

4.3

Wijze van opname in de stadsvernieuwingssleutel

Voorgesteld wordt om als graadmeter voor de problematiek van de naoorlogse
wijken het aantal komplexen met ten minste 5% huurderving op te nemen. Het
belangrijkste voordeel van het opnemen van de komplexen met ten minste 5%
huurderving is het feit dat het percentage huurderving eenduidig wordt vastgelegd in de jaarverslagen van de sociale verhuurders. Dit cijfer wordt bovendien
jaarlijks herzien, zodat er regelmatig aktualisering mogelijk is. Er kan gekonsta-
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teerd worden dat het percentage huurderving het enige cijfer is, dat een indicatie
geeft van problemen en dat bovendien per komplex te achterhalen is.
De eenvoud van dit cijfer is groot. De jaarverslagen van de momenteel circa
1100 sociale verhuurders in Nederland worden jaarlijks naar het Ministerie van
VROM gestuurd, waar ze binnen een redelijk korte termijn zijn door te nemen
(incl. verwerking binnen ongeveer 40 werkdagen).
Naast de voordelen van eenduidigheid en eenvoud is er echter een aantal nadelen en problemen aan te geven.
1.
Niet alle verhuurders in Nederland kunnen bij het analyseren van de
jaarverslagen worden meegenomen. Alleen de sociale verhuurders, d.w.z.
gemeentelijke woningbedrijven en woningkorporaties, zijn momenteel
verplicht om jaarlijks een jaarverslag te vervaardigen. In deze jaarverslagen zijn ook gegevens opgenomen van de afzonderlijke woningkomplexen.
De kommerciële verhuurders (particulieren, beleggers, institutionele beleggers) zijn echter niet verplicht tot het maken van een jaarverslag. Dit
heeft als gevolg dat de problematiek van de naoorlogse woningvoorraad
van de kommerciële verhuurders volledig buiten beeld blijft. Overigens is
uit onderzoek gebleken dat de leegstand in de woningkomplexen van de
kommerciële verhuurders in het algemeen zeer gering is (Zwartenkot,
1989).
De kans bestaat dat de sociale verhuurders per 1993 niet meer verplicht
zijn om de huurderving per komplex nog in het jaarverslag op te nemen.
Dit is nog niet helemaal zeker, en hangt samen met de vervanging van het
BTIV door het Besluit Beheer Sociale Huursektor.
Bijna alle jaarverslagen betreffen een periode die loopt van 1 januari tot
en met 31 december. Een klein deel van de verhuurders hanteert echter
een andere periode.
De jaarverslagen moeten binnen een half jaar na afloop van de jaarverslagperiode in tweevoud ingezonden worden naar het Ministerie van
VROM. Een van deze twee blijft bij het Ministerie, het andere wordt
doorgestuurd naar de HID's in de provincie. In de praktijk wordt echter
de gestelde termijn, waarbinnen de jaarverslagen moeten worden opgestuurd, door veel verhuurders niet gehaald; zo was per 1 juli 1990 slechts
ongeveer de helft van de jaarverslagen over 1989 van de woningkorporaties en een kwart van die van de gemeentelijke woningbedrijven bij het
Ministerie ontvangen. Begin 1991 was nog steeds een klein deel van de
jaarverslagen over 1989 niet ontvangen.
2.
Opgemerkt moet worden dat de in de jaarverslagen opgenomen komplexen slechts administratieve eenheden zijn, waarbinnen soms grote
verschillen kunnen optreden (bijvoorbeeld in bouwtype of leegstandsprobie men). Hierdoor kan leegstand in enkele blokken of woningtypen soms
verscholen blijven, wanneer het een groot administratief komplex betreft
dat voor het overige deel geen leegstandsproblemen kent.
3.
Huurderving is geen perfecte graadmeter voor 'probleemkomplexen'.
Zoals in paragraaf 4.2 al is aangegeven, geeft huurderving niet een volle-
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dig beeld van wat nu een 'probleemkomplex' is en wat niet. Vaak, maar
niet altijd, gaan de verhuurbaarheidsproblemen gepaard met andere (bijv.
technische en/of sociale) problemen. Aan de andere kant zijn er echter
ook heel veel komplexen in Nederland met ernstige technische, financiële,
en/of sociale problemen, waar zich geen ernstige verhuurbaarheidsproblemen voordoen. Dikwijls bepaalt de ruimte op de woningmarkt voor een
belangrijk deel of er zich verhuurbaarheidsproblemen voordoen; zo zal
een bepaald komplex in een krappe woningmarkt veel minder snel verhuurbaarheidsproblemen kennen dan een precies gelijk komplex dat zich
bevindt in een hele ruime woningmarkt.
Ook bij de komplexen met een bepaald hoog percentage leegstand kunnen de problemen nog heel verschillend zijn; zo kunnen de problemen in
een net-opgeleverd komplex eengezinshuizen, dat onverhuurbaar blijkt
door hoge huren, van een geheel andere orde zijn dan in bijvoorbeeld een
komplex hoge galerijflats uit de jaren zestig met relatief lage huren.
Door niet alleen het percentage huurderving als uitgangspunt te nemen, maar
ook enkele aanvullende gegevens, kan er beter overzicht ontstaan van de 'probleemkomplexen'. Helaas bieden de jaarverslagen weinig extra informatie met
betrekking tot de woningkomplexen. Zo kan niet achterhaald worden welke
bouwtypen in een komplex voorkomen. Wel wordt het aantal woningen en
(meestal) het bouwjaar in de jaarverslagen vermeld. Dit maakt het mogelijk om
naast een bepaald percentage huurderving grenzen te stellen ten aanzien van de
komplexgrootte en bouwjaar (zie paragraaf 4.4).
Om de problemen van de naoorlogse woningvoorraad te verhelpen zijn zeer veel
verschillende (pakketten van) maatregelen denkbaar; deze kunnen onderverdeeld worden in financiële maatregelen (bijv. huurverlaging, verlaging van servicekosten), technische maatregelen (bijv. geheel renoveren, bergingen kompartimenteren, entrees afsluitbaar maken, individuele c.v.-ketels plaatsen), maatregelen aan de woonomgeving (bijv. wijzigen van de wegenstruktuur, wijzigen van het
groen, wijzigen van de voorzieningen), sociaal beheer (bijv. het aannemen van
een huismeester, wijzigen van het toewijzingsbeleid, ingrijpen bij overlast), en
promotiemaatregelen (o.a. advertenties voor de woningen plaatsen, makelaars
inschakelen). Al deze maatregelen, die in oneindig veel verschillende kombinaties denkbaar zijn, brengen kosten met zich, die zeer uiteenlopend kunnen zijn
en bovendien in verschillende mate door de betrokkenen (vooral woningkorporaties, gemeenten en bewoners) moeten worden opgebracht.
Bij de aanpak van probleemkomplexen ligt de nadruk van de inbreng van gemeenten op de aanpak van de woonomgeving en op het beheer van de woonomgeving. Ten aanzien van de woonomgeving kan de aanpak bijvoorbeeld bestaan
uit het wijzigen van het groen, wijzigen van de wegenstruktuur en de parkeermogelijkheden, verbeteren van de verlichting van de woonomgeving, wijzigen van
speelvoorzieningen, wijzigen van winkelvoorzieningen, wijzigen van routes van
openbaar vervoer, wijzigen van recreatiemogelijkheden, etc. Met betrekking tot
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beheer kan de gemeente maatregelen treffen als het instellen van een wijkonderhoudsploeg, vaker vuilophalen, direkter politie-ingrijpen bij overlast, verzorgen
van welzijnswerk of maatschappelijke dienstverlening, etc. Daarnaast heeft de
gemeente een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het verdelen van verbeter- en
nieuwbouwkontingenten, en kan zij bij incidentele gevallen ook financieel te
hulp schieten bij bijvoorbeeld het aanbrengen van liften (zodat woningen geschikt worden voor ouderen) of het verstrekken van renteloze leningen om tot
sloop van een komplex te kunnen overgaan (en de waarde ervan te kunnen
afboeken).
Vastgesteld kan worden dat de inbreng van de gemeente zeer intensief en kostbaar kan zijn, maar dat de inbreng van de gemeenten niet is af te leiden van
alleen een percentage huurderving.
De hiervoor geschetste diversiteit brengt tevens met zich dat het moeilijk is om
te bepalen welke financiële kosten er nu gemoeid zijn met het bestrijden van
problemen in de onderhavige komplexen. Hiervoor zal een diepgaand aanvullend onderzoek nodig zijn. Dit impliceert dat het vooralsnog niet doenlijk is om
exakt aan te geven welke gewicht de faktor 'naoorlogse probleemkomplexen' in
de stadsvernieuwingssleutel zal moeten innemen. Immers, de totale kosten zijn
moeilijk in te schatten.
Voor de verdeling van de financiële middelen die nodig zijn voor het bestrijden
van de beschreven problematiek komen in principe een aantal mogelijkheden in
aanmerking. Ten eerste kan men besluiten om de onderhavige faktor in het
geheel niet in de sleutel op te nemen, maar er een aparte centrale knelpuntenpot voor in het leven te roepen. Bij de bestrijding van de onderhavige problematiek gaat het vaak om grootschalige projekten (ook in financiële zin). Wellicht
dat men hierop beter kan inspelen via financiering uit een knelpuntenpot, dan
via een jaarlijkse bijdrage uit het stadsvernieuwingsfonds, waarmee (telkens)
maar een deel van de te nemen maatregelen kunnen worden gefinancierd. Bij
financiering via een knelpuntenpot kunnen per projekt in één keer financiële
middelen beschikbaar worden gesteld. Het zijn in dat geval dus projektgebonden
uitkeringen.
Wanneer wel wordt besloten om de onderhavige faktor in de sleutel op te nemen, dan zijn er ook dan een aantal mogelijkheden aanwezig voor de wijze
waarop dat gebeurt. Allereerst kan de faktor 'naoorlogse probleernkomplexen'
een vast aandeel binnen het stadsvernieuwingsfonds krijgen toebedeeld (net als
de historische faktor en de bedrijvenfaktor), gebaseerd op de totale kosten die
nodig zijn voor de bestrijding van de problemen. Zoals gezegd is het dan wel
noodzakelijk allereerst een beter inzicht te krijgen in die totale kosten. Daarnaast kan de faktor 'naoorlogse probleernkomplexen' analoog aan de faktoren a
en b in de sleutel worden opgenomen. Dit impliceert dat het aantal woningen-in
probleernkomplexen wordt afgezet tegen respektievelijk het aantal vooroorlogse
woningen en het aantal woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931 (volgens de huidige sleutel).
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De hiervoorgenoemde mogelijkheden voor versleuteling zullen beiden in hoofdstuk zes naar voren komen. Voor het bepalen van de totale kosten die zijn gemoeid met bestrijding van de onderhavige problematiek, en daarmee de bepaling
van het aandeel van deze faktor in de sleutel, zijn vooralsnog geen betrouwbare
gegevens beschikbaar. Vandaar dat voor de eerste mogelijkheid van versleutelen
een mogelijk bedrag aan benodigde financiële middelen wordt aangehouden. De
gevolgen van een dergelijke wijze van versleutelen kunnen zo in ieder geval
inzichtelijk gemaakt worden.

4.4

Databestanden voor de sleutelexercitie

Het OTB heeft in de loop der jaren verschillende bestanden betreffende probleemkomplexen in Nederland aangelegd met behulp van de jaarverslagen van
de sociale verhuurders (woningkorporaties en gemeentelijke woningbedrijven):
A
een komplexenbestand van 1983 (van de 1.241 jaarverslagen, die er van
dit jaar zouden moeten zijn, zijn er 1.086, d.w.z. 87,5% doorgenomen);
B.
een komplexenbestand van 1985 (van de 1.180 jaarverslagen, die er van
dit jaar zouden moeten zijn, zijn er 1.143, d.w.z. 96,9% doorgenomen);
C.
een komplexenbestand van 1989 (van de 1.101 jaarverslagen, die er van
dit jaar zouden moeten zijn, zijn er 1.061, d.w.z. 96,4% doorgenomen).
Voor de totstandkoming van deze drie komplexenbestanden is bij de formulering
van de 'probleemkomplexen' uitgegaan van een komplexgrootte van 10 woningen
of meer, en een huurderving van ten minste 5%. Komplexen met een gemiddelde bewoningsdatum in het onderzoeksjaar en aangekocht bezit zijn weggelaten.
Overigens heeft het OTB ook van 1988 een komplexenbestand aangelegd, maar
dan alleen voor de verhuurders in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hierbij zijn vergelijkbare uitgangspunten gehanteerd. Voor de minimum
huurdervingsgrens is hier echter uitgegaan van 3% (voor Zuid-Holland zijn b0vendien de vooroorlogse komplexen niet meegenomen).
Voor de sleutelexercitie, waarop deze opdracht betrekking heeft, is (om te beginnen) gekozen voor het komplexenbestand van 1989. Hierbij zijn alleen de komplexen geselekteerd, die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd.
Er zijn door het OTB enkele maanden geleden met behulp van de jaarverslagen
van 1989 gegevens verzameld van 950 woningkomplexen, die voldeden aan de
bovengenoemde uitgangspunten. Hiervan zijn er 812 na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. (Deze aantallen zijn overigens nog niet helemaal definitief; mogelijk zijn er toch nog enkele komplexen aangekocht bezit in het komplexenbestand opgenomen.)
Deze 812 naoorlogse 'probleemkomplexen' bestaan in totaal uit 66.333 woningen. Omdat er duidelijke verschillen voorkomen in de komplexgrootte, is er
allereerst een onderverdeling naar komplexgrootte gemaakt (zie tabel 4.1). Er is
veel voor te zeggen om de komplexgrootte te betrekken bij het bepalen van de
omvang van de problemen. Bij een heel groot woningkomplex zullen de kosten
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om de problemen te verhelpen immers vaak (maar zeker niet altijd !) omvangrijker zijn dan bij een relatief klein komplex.
Er is ook wat voor te zeggen om de kleinere komplexen maar geheel weg te
laten bij het bepalen van de echte 'probleemkomplexen'. In het algemeen is de
aanpak van de gemeenten vooral gericht op problemen op buurt- of wijkniveau;
door alleen de relatief grote komplexen te beschouwen als de 'probleemkomplexen' waarbij de gemeente wordt betrokken, vervallen de relatief kleine komplexen waarbij de gemeente meestal geen enkele betrokkenheid heeft. In de
verdere berekeningen is daarom een variant opgenomen, waarbij alleen de 289
naoorlogse komplexen zijn meegenomen die bestaan uit 50 of meer woningen;"
d.w.z. dat de 'probleemkomplexen' hier worden gedefinieerd als de naoorlogse
komplexen bestaande uit 50 of meer woningen en met een huurderving van ten
minste 5%.

Tabel 4.1

Verdeling naar aantal woningen van de naoorlogse 'probleemkompiexen' van sociale verhuurders in 1989

Aantal woningen

Aantal komplexen
absoluut

percentage

10 tot 25
25 tot 50
50 tot 75
75 tot 1(lO
100 tot 150
150 tot 200
200 tot 300
300 tot 400
400 tot 500
500 en meer

335
188
75
39
58
28
48
14
9
18

41,3
23,2
9,2
4,8
7,1
3,4
5,9
1,7
1,1
2,2

Totaal

812

100,0

Bron: jaarverslagenanalyse 1989, OTB

In tabel 4.2 is een overzicht opgenomen van de verdeling van de gevonden komplexen naar percentage huurderving. Het zal duidelijk zijn dat het gekozen percentage huurderving van groot belang is voor de hoeveelheid 'probleemkomplexen'. Er is door het OTB gekozen om alleen de komplexen, waar de huurderving
ten minste 5% bedraagt van de kale huur die dat jaar ontvangen had moeten
worden, als 'probleemkomplex' mee te nemen. DDeze grens wordt ook door het
Ministerie van VROM gehanteerd bij het al of niet toestaan van huurverlaging
bij woningkomplexen met verhuurbaarheidsproblemen. Door deze grens lager te
stellen dan 5% zal het aantal komplexen zeer fors toenemen; daarbij zal dan
echter ook een steeds groter aantal komplexen meegenomen worden, waar helemaal geen strukturele verhuurbaarheidsproblemen of andere problemen een rol
spelen (maar waarbij leegstand van bijvoorbeeld enkele grotere woningen al snel
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leidt tot het behalen van de gestelde lagere grens). Het OTB is momenteel bezig
met onderzoek, waaruit onder meer moet blijken of er verband is tussen de ernst
van de problemen en het percentage huurderving (waarbij 5% huurderving als
minimumgrens is gesteld).

Tabel 4.2

Verdeling naar percentage huurderving van de 'naoorlogse pro~
bleemkomplexen' en 'probleemkomplexen met > 50 woningen' van
sociale verhuurders in 1989, ongewogen en gewogen naar het aantal woningen

Percentage
huurderving
Aantal komplexen
abs.
%

Aantal woningen
abs.
%

Aantal komplexen
abs.
%

36.189
10.527
5.650
4.721
1.997
3.315
2.307
896
527
41

54,6
15,9
8,5
7,1
3,0
5,0
3,5
1,4
0,8
0,1

166
42
23

14
5
1

56,8
16,5
9,2
4,8
3,6
4,2
2,1
1,7
0,6
0,1

3

0,4

163

812

100,0

66.333

5 -10%
10-15%
15-20%
20-25%
25-30%
30-40%
40-50%
50-60%
60 -70%
70 - 80%
80-90%
90 - 100%

461
134
75
39

Totaal
Bron:

Komplexen > 50 woningen

Alle komplexen

29
34

17

Aantal woningen
abs.
%

10
14
10
4
2

57,4
14,5
8,0
5,9
3,5
4,8
3,5
1,4
0,7

29.542
8.363
4.602
4.204
1.519
2.929
2.195
454

54,1
15,3
8,4
7,7
2,8
5,4
4,0
1,2
0,8

0,2

1

0,3

109

0,2

100,0

289

100,0

54.585

100,0

17

668

jaarverslagenanalyse 1989, DTB

In tabel 4.3 is een onderverdeling naar bouwjaarklasse aangegeven. Het blijkt
dat relatief veel 'probleemkomplexen' zijn gebouwd in de periode van 1980 tot
1985; het is maar de vraag of dit nu de komplexen zijn, waar de gemeente omvangrijke stadsvernieuwingsachtige ingrepen moet verrichten om de problemen
te verhelpen. Het OTB is nog bezig om te achterhalen wat nu de precieze oorzaken zijn van het relatief hoge aandeel komplexen uit deze recente periode. Er
kan evenwel al vastgesteld worden dat het hier vaak gaat om komplexen met
relatief hoge huren en komplexen met een erg afgelegen ligging (en enkele komplexen HAT-eenheden). Huurverlaging en een intensiever soeiaal beheer lijken,
hier op het eerste gezicht dikwijls meer geëigende maatregelen om de problemen te bestrijden dan technische maatregelen of maatregelen aan de woonomgeving.
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Tabel 4.3

Verdeling naar bouwjaarklasse van de 'naoorlogse probleemkomplexen' en 'probleemkomplexen met > 50 woningen' van sociale
verhuurders in 1989, on gewogen en gewogen naar het aantal woningen

Aantal komplexen
abs.
%
1945-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1989
naoorlogs

171
97
309
59
22

Totaal

812

Bron:

17
61

n

Aantal woningen
abs.
%

2,2
7,6
9,7
21,6
12,3
39,1
7,5

1.416
5.541
13.598
17.895
7.537
16.898
2.072
1.376

2,2
8,5
20,9
27,5
11,6
26,0
3,2

100,0

66.333

100,0

Aantal komplexen
abs.
%
9
18
39
83

34
86
13
7
289

Aantal woningen
abs.
%

3,2
6,4
13,8
29,4
12,1
30,5
4,6

15.896

100,0

54.585

1.225
4.486
12.749
6.237
11.839
1.143
1.010

2,3
8,4
23,8
29,7
11,6
22,1
2,1
100,0

jaarverslagenanalyse 1989, DTB

Tabel 4.4

Verdeling naar bouwjaarklasse van de 'naoorlogse probleemkompiexen' en 'probleemkomplexen met > 50 woningen' van sociale
verhuurders in zowel 1985 als 1989, ongewogen en gewogen naar
het aantal woningen
Komplexen > 50 woningen

Alle komplexen

Bouwjaarklasse
Aantal komplexen
%
abs.

Aantal woningen
abs.
%

1945-1950
1950-1960
1960-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
naoorlogs

1
4
18
45
22
121
2

0,5
1,9
8,5
21,3
10,4
57,3

94
1.142
4.710
9.369
2.830
9.554
71

Totaal

213

100,0

27.nO

Bron:

Komplexen > 50 woningen

Alle komplexen

Bouwjaarklasse

Aantal komplexen
abs.
%

Aantal woningen
abs.
%

34,5

1
2
14
30
10
49

0,9
1,9
13,2
28,3
9,4
46,2

94
1.078
4.596
9.048
2.590
7.860

0,4
4,3
18,2
35,8
10,3
31,1

100,0

106

100,0

25.266

100,0

0,3
4,1
17,0
33,8
10,2

jaarverslagenanalyse 1985 en 1989, DTB

Zoals al eerder is aangegeven, heeft het OTB een vergelijkbaar overzicht van
'probleemkomplexen' gemaakt voor 1985. Er zijn voor dat jaar 602 naoorlogse
komplexen gevonden met ten minste 5% huurderving (en een grootte van 10
woningen of meer); deze komplexen betreffen 67.221 woningen. Van deze komplexen bestonden er 287 uit 50 of meer woningen (met in totaal 59.973 wonin35

gen). Om de komplexen met de meest hardnekkige problemen te kunnen bepalen zijn de komplexen uit dit bestand van 1985 vergeleken met de in 1989 gevonden komplexen. Er blijken 213 naoorlogse komplexen te zijn die in beide jaren
behoren tot de komplexen met ten minste 5% huurderving. Hiervan hadden er
106 in 1989 nog 50 of meer woningen (door tussentijdse verkoop van woningen
waren dit er in 1985 iets meer). In tabel 4.4 is de verdeling naar bouwjaar opgenomen van deze komplexen.
De voorgaande tabellen tonen aan dat er in principe erg veel verschillende mogelijkheden zijn om te komen tot een bruikbaar bestand met 'probleernkomplexen', dat gehanteerd zou kunnen worden als komponent in de stadsverieuwingssleutel. In samenspraak met de begeleidingskommissie van de VNG is er
aanvankelijk voor gekozen om bij het bepalen van de 'probleemkomplexen' uit
te gaan van alleen de komplexen met 50 of meer woningen en van het aantal
woningen in de desbetreffende komplexen. Een verdere inperking naar bouwjaar
lijkt noodzakelijk, omdat moeilijk bepaald kan worden in hoeverre er al stadsvernieuwingsachtige ingrepen nodig zijn bij woningkomplexen die niet lang gelden zijn gebouwd. Afgesproken is om in eerste instantie een achttal varianten
verder uit te werken;
1.
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in 1989.
2.
Als variant 1, maar alleen voor de komplexen, die gebouwd zijn vóór
1975.
3.
Als variant 1, maar alleen voor de komplexen, die gebouwd zijn vóór
1970.
4.
Als variant 1, maar alleen voor de komplexen, die gebouwd zijn vóór
1960.
5.
Als variant 1, maar alleen de komplexen, die ook in 1985 ten minste 5%
huurderving hadden.
6.
Als variant 5, maar alleen de komplexen, die gebouwd zijn vóór 1975.
7.
Als variant 5, maar alleen de komplexen, die gebouwd zijn vóór 1970.
8.
Als variant 5, maar alleen de komplexen, die gebouwd zijn vóór 1960.
Variant 1 betreft het meeste komplexen. De andere zeven varianten betreffen
allemaal inperkingen. In tabel 4.5 is per variant een overzicht opgenomen van
het aantal komplexen, het aantal woningen in de desbetreffende komplexen, het
aantal woningen in de desbetreffende komplexen, voor zover deze gelegen zijn in
de vier grote steden, en het aandeel dat de vier grote steden innemen.
In bijlage 2 en 3 is voor respektievelijk variant 1 t/m 4 en 5 tfm 8 een volledig
overzicht per gemeente (volgens de gemeentelijke indeling van 1990) opgenomen, waarbij niet alleen het aantal woningen in de 'probleernkomplexen' van
elke variant is aangegeven, maar ook het percentage dat er van het totaal aantal
gevonden komplexen gelegen is in de desbetreffende gemeenten. Zoals ook al in
tabel 4.8 is aangegeven, blijkt het aandeel van het aantal woningen in 'probleemkomplexen' dat is gelegen in de vier grote steden, per variant duidelijk te ver36

schillen. Het aandeel wordt met name bepaald door het wel of niet meenemen
van de 'probleemkomplexen' in de Bijlmermeer. Binnen de vier grote gemeenten
zelf is er een duidelijk verschil in aandeel; Den Haag en Utrecht blijken bijna
geen 'probleemkomplexen' te hebben, terwijl er in Amsterdam en Rotterdam
relatief veel te vinden zijn.

Tabel 4.5

Overzicht van acht varianten van 'probleemkomplexen'.

Variant
1
2
3
4
5
6
7
8

(>
("
("
("
(>
("
("
("

Aantal Aantal won.
komplexen in de kompl.

50 won., > 5% huord. 1989)
gebouwd voor 1975)
gebouwd voor 1970)
gebouwd voor 1960)
5% huurd. ook in 1985)
gebouwd voor 1975)
gebouwd voor 1970)
gebouwd voor 1960)

Bron:

289
149
66
27
106
47
17
3

54.585
34356
18.460
5.711
25.266

14.816
5.768
1.172

Aantal In de vier grote steden
gemeenten Aantal won.
%

80
67
43
21
39
29
14
2

10.915
8.055
3.675
1514
7.558
6.003
2.016
1.078

20,0
23,4
19,9
26,5
19,9
40,5
35,0
92,0

jaarverslagenanalyse 1985 en 1989, OTB

Het is duidelijk dat iedere verdere inperking naar bouwjaar een duidelijke afname van het aantal 'probleemkomplexen' tot gevolg heeft. Met name het aandeel
van de 'probleemkomplexen' dat is gebouwd vóór 1960, is wel erg klein. Toch is
een inperking naar bouwjaar in het kader van de opname van 'probleemkomplexen' als komponent in de stadsvernieuwingssleutel aan te raden, omdat, zoals
eerder gekonstateerd, bij veel van de recent gebouwde 'probleemkomplexen'
sprake is van verhuurbaarheidsproblemen die zijn ontstaan door te hoge huren.
Inperkingen tot alleen de komplexen uit de periode van 1945 tot 1960 leiden
echter tot een wel erg mager aantal overgebleven 'probleemkomplexen'.
Uiteindelijk is er in samenspraak met de begeleidingskommissie gekozen om
twee varianten nader uit te werken;
1.
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (de in de vorige paragraaf genoemde variant 6).
2.
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (de hiervoor genoemde variant 7).
In bijlage 4 zijn twee afbeeldingen opgenomen waarop de verspreiding van de
gevonden komplexen over de gemeenten is aangegeven volgens deze twee varianten.
De uitgevoerde rekenexercities met behulp van deze twee varianten komen in
hoofdstuk zes aan de orde.
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4.5 Samenvatting en evaluatie
Hoewel het in de meeste naoorlogse wijken in Nederland prima wonen is, zijn er
verschillende naoorlogse wijken, waar zich problemen voordoen. Deze problemen, die onderscheiden kunnen worden in financiële problemen, technische
problemen en sociale problemen, blijken elkaar vaak te versterken. Dat dergelijke problemen in naoorlogse wijken zeer kostbaar kunnen zijn, wordt wel bewezen door bijvoorbeeld de aanpak van de Bijlmermeer, de Meenthe in Leeuwarden, en Helmond-Noord. De aanpak van dergelijke wijken komt in velerlei opzicht overeen met de grootscheepse aanpak van veel vooroorlogse wijken. Daar
staat tegenover dat de financiële middelen die door het Rijk aan de betrokkenen
ter beschikking worden gesteld, voor naoorlogse wijken (aanzienlijk) minder zijn
dan voor vooroorlogse wijken. Het opnemen van de naoorlogse 'probleemkomplexen' of 'probleemwijken' als een komponent in de stadsvernieuwingssleutel
kan dan ook een goed middel zijn om financiële middelen te richten op de naoorlogse gebieden die een aanpak het hardst nodig hebben (hoewel gemeenten
uiteraard vrij zijn om de verkregen middelen voor andere stadsvernieuwingsaktiviteiten aan te wenden).
Het bepalen van de naoorlogse gebieden die dringend aangepakt moeten worden, is geen gemakkelijke opgave. Door de grote verscheidenheid aan problemen, die bovendien geheel verschillend kunnen worden ervaren, is een vergelijking tussen komplexen die verspreid liggen over geheel Nederland lastig. Er zijn
namelijk niet of nauwelijks objektieve en gemakkelijk meetbare waarden beschikbaar, die tegen elkaar afgezet kunnen worden.
Voorgesteld is om uit te gaan van het percentage huurderving per komplex. Er
kan gesteld worden, dat het percentage huurderving een goede graadmeter is
voor het percentage leegstand en dus voor verhuurbaarheid. Verondersteld kan
worden, dat er bij komplexen waar zich ernstige verhuurbaarheidsproblemen
voordoen, dikwijls ook andere problemen afspelen. Door het opsporen van de
komplexen met hoge huurderving zouden de komplexen gevonden kunnen worden waar de problemen het meest manifest zijn. Belangrijke voordelen van het
nemen van de huurderving als uitgangspunt bij het opsporen van de 'probleemkomplexen' zijn de eenduidigheid van deze cijfers en de eenvoud van het verzamelen door middel van jaarverslagen. De bron van het onderzoek, de jaarverslagen, vormt echter niet alleen een voordeel, maar brengt ook enkele nadelen met
zich; ze zijn alleen beschikbaar van de sociale verhuurders, ze worden door veel
verhuurders erg laat ingeleverd bij het Ministerie (wat ten koste gaat van de
mogelijkheid om snel in te spelen op recente situaties), en ze bevatten gegevens
van administratieve komplexen (waarbinnen grote verschillen kunnen optreden).
Daarnaast is huurderving weliswaar een goede en redelijk betrouwbare graadmeter voor problemen, maar het is zeker geen perfekte graadmeter voor 'probleemkomplexen'. Uit het percentage huurderving kan niet worden afgeleid welke
problemen er (nog meer) spelen, en wat de omvang is van de problemen. Het
spreekt voor zich dat noch de maatregelen die genomen moeten worden, noch
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de precieze inspanningen die de betrokkenen zich moeten getroosten, kunnen
worden afgeleid uit een enkel huurdervingscijfer.
Met behulp van door het OTB verzamelde gegevens vanuit de jaarverslagen van
sociale verhuurders uit 1983, 1985 en 1989 zijn een aantal varianten opgesteld,
waarmee de rekenexercities zullen worden uitgevoerd. Daarbij is getracht zo
goed mogelijk die komplexen te selekteren waar een stadsvernieuwingsachtige
aanpak dringend gewenst is. De volgende uitgangspunten spelen daarbij een rol:
1.
De grens voor het percentage huurderving is gesteld op ten minste 5
procent van de totale jaarhuur.
2.
Er is voor gekozen om het aangekocht ex-partikulier bezit niet mee te
nemen. Het betreft hier komplexen waarvan het bouwjaar lastig is te achterhalen (door verschillen in administratie); ze zijn echter bijna altijd
vooroorlogs.
3.
Omdat de aanpak van gemeenten zich vooral richt op de woonomgeving
(en het sociaal-beheer) op buurt- en wijkniveau is er besloten om kleinere
komplexen (die slechts relatief beperkte gemeentelijke ondersteuning bij
de aanpak nodig hebben) geheel weg te laten en uit te gaan van .een
minimumgrootte van 50 woningen.
4.
Er zijn een drietal bouwjaargrenzen ingevoerd, te weten vóór 1960, vóór
1970 en vóór 1975. Naast het feit dat kan worden bekritiseerd dat het
'aanpakken' (verbeteren) van meer recente komplexen niet direkt tot de
stadsvernieuwingstaak behoort, bezitten die recente probleernkomplexen
vaak verhuurbaarheidsproblemen die zijn ontstaan door te hoge huren.
Huurverlaging en intensiever sociaal beheer lijken hier meer geëigende
maatregelen om de problemen te bestrijden. Een inperking tot alleen de
komplexen gebouwd tussen 1945 en 1960 leiden ertoe dat er maar erg
weinig 'probleemkomplexen' overblijven.
5.
Om onderscheid te kunnen maken in grote en kleine komplexen is verder
besloten om uit te gaan van het aantal woningen in de 'probleernkomplexen' (en wel zodanig dat bijvoorbeeld een komplex bestaande uit 1000
woningen 10 maal zo zwaar meetelt als een komplexbestaande uit 1()()
woningen).
6.
Om de fluktuatie in het aantal probleernkomplexen te verminderen, is
uitgegaan van alleen de 'probleernkomplexen' die gedurende verschillende
jaren voldoen aan bepaalde kriteria. Het betreft in dit geval komplexen
die zowel in 1985 als in 1989 als 'probleemkomplexen' kunnen worden
aangemerkt.
Van het grote aantal mogelijke varianten bleven er uiteindelijk twee over, die
nader zullen worden uitgewerkt (zie ook bijlage 4):
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (de in de vorige paragraaf genoemde variant 6).
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (de hiervoor genoemde variant 7).
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Aanscherping van het benoemen van 'probleemkomplexen' aan de hand van
bouwtype (alleen meergezinshuizen) en de kwaliteit van de woonomgeving kan
in de toekomst nagestreefd worden. De kwaliteit van de woonomgeving blijkt
niet goed objektief meetbaar (ondermeer omdat deze verder gaat dan alleen de
woningwaarderingspunten, die worden vastgesteld voor de woonomgeving; imago, onderhoud van de woonomgeving en sociale omgeving ontbreken daarin).
Het bouwtype van woningen in 'probleemkomplexen' wordt meestal niet vermeld
in de jaarverslagen; bovendien bestaan veel administratieve komplexen uit verschillende bouwtypen.
Als alternatief voor het opsporen van 'probleemkomplexen' is nog overwogen om
gebruik te maken van de KWR 1989/1990. Hiermee kan inzicht gekregen worden in de bouwtechnische staat van de naoorlogse woningvoorraad. Er zijn echter te weinig woningen in dit onderzoek betrokken om uitsplitsingen te kunnen
maken naar elke afzonderlijke gemeente (wel naar bijvoorbeeld provincie, naar
elk van de vier grote gemeenten, en naar gemeentegrootteklasse). Uitsplitsingen
naar komplex zijn met behulp van het KWR-onderzoek helemaal niet mogelijk.
Bovendien ligt in dit onderzoek de nadruk op herstel van de bouwtechnische
staat, en niet op mogelijke verbeteringen als het toevoegen van liften, afsluiten
van entrees, herstrukturering van de woonomgeving, etc.
Het is niet gemakkelijk om objektief meetbare aspekten te benoemen, waarmee
'probleemkomplexen' op overtuigende wijze gevonden kunnen worden en onderscheiden kunnen worden van 'niet-probleernkomplexen'. Nog moeilijker is het
om te bepalen op welke wijze de komponent 'probleemkomplexen' in de stadsvernieuwingssleutel opgenomen dient te worden. Voor het opnemen van deze
komponent sleutel bestaan in principe een aantal mogelijkheden. Ten eerste kan
deze komponent analoog aan de faktoren a en b (in de huidige sleutel) worden
opgenomen. Dit impliceert dat het aantal woningen in 'probleemkomplexen'
wordt gerelateerd aan respektievelijk het aantal vooroorlogse woningen en aan
het aantal woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931. Ten tweede kan
de komponent 'probleemkomplexen' een vast aandeel in het stadsvernieuwingsfonds krijgen toebedeeld (evenals de historische faktor en de bedrijvenfaktor in
de huidige sleutel). Het is dan echter noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de
totale kosten die gemoeid zijn met het bestrijden van de onderhavige problematiek. Door de grote diversiteit in de problematiek is een goede inschatting van
die kosten vooralsnog niet doenlijk. Nader onderzoek is dan ook gewenst.
Bij het uitvoeren van de rekenexercities in hoofdstuk zes zullen beide methoden
worden toegepast, waarbij voor de tweede methode vooralsnog een mogelijk
aandeel zal worden bepaald.
Overigens bestaat er ook een mogelijkheid om de bestrijding van de problematiek samenhangend met 'probleemkomplexen' geheel buiten het stadsvernieuwingsfonds om te effektueren. Gedacht kan worden aan het opzetten van een
centrale knelpuntenpot, waaruit financiële middelen kunnen worden geput, die
nodig zijn voor het nemen van maatregelen in de 'probleemkomplexen'.
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5

BEDRIJVENFAKTOR

5.1

Algemeen

In het tweede hoofdstuk werd reeds gememoreerd dat met de invoering van een
nieuwe sleutel voor verdeling van de middelen uit het stadsvernieuwingsfonds in
1990, tevens een nieuwe faktor in de sleutel werd opgenomen, te weten de
bedrijvenfaktor.
Dit bedrijvenkriterium is het uiteindelijke resultaat van een motie van het
Kamerlid Baars uit 1983, waarin werd gevraagd om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor het invoeren van een bedrijvenkriterium in de stadsvernieuwingssleutel. Dit vanwege het feit dat in de Uitgebreide Commissievergadering over het MPS 1983-1987 in november 1983 werd gekonstateerd dat wegens
het ontbreken van gegevens geen bedrijvenfaktor kon worden opgenomen in de
sleutel van 1985 (Interdepartementale Werkgroep Sleutel Stadsvernieuwingsgelden, 1988).
De motie resulteerde in een onderzoek, uitgevoerd door 100 en CEBEON
(1987). In het onderzoek werd voorgesteld om de ook in hoofdstuk twee reeds
gepresenteerde bedrijvenfaktor als volgt in de sleutel op te nemen:
i = BlO x f x w'45/w.
In deze formule is:
aantal bedrijven in de industrie (bedrijfstakken 2 en 3) met
BlO
=
10 of meer werkzame personen in een gemeente volgens
gegevens van de Kamers van Koophandel en Fabrieken;
korrektiefaktor voor de relatief hoge verwervingskosten in
f
de vier grootste gemeenten. Deze faktor neemt de volgende
waarden aan:
= 2 voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
= 1 voor alle andere gemeenten;
de verhouding tussen het aantal woningen in een gemeente
w'45/w
=
gebouwd voor 1945 en het totaal aantal woningen in de
gemeente.
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5.2 Bedrijvenfaktor in de sleutel?
Tegelijkertijd werd in het onderzoek ondubbelzinnig vastgesteld dat "de vraag
naar de uiteindelijke wenselijkheid van de opname van een afzonderlijk bedrijvencriterium in de huidige verdeelsleutel WSDV niet volledig bevredigend
beantwoord kan worden" (IOOjCEBEON, 1987).
Er zijn een aantal zaken op te noemen die tot deze voorzichtige konklusie
hebben geleid:
(a)
onder andere een tweetal duidelijke beperkingen in het onderzoek, te
weten (1) het feit dat men slechts voor een steekproef van 30 gemeenten
de analyses heeft uitgevoerd, waardoor alleen de wat grotere gemeenten
in het onderzoek zijn betrokken en (2) het feit dat onvoldoende rekening
kon worden gehouden met de leegstand van bedrijven;
het is niet mogelijk om op het niveau van stadsvernieuwingsgebieden in
(b)
gemeenten uitspraken te doen over het aantal aanwezige bedrijven omdat
deze inventarisatie niet voor alle Nederlandse gemeenten beschikbaar is.
Men heeft daarom moeten teruggrijpen op het aantal bedrijven per
gemeente.
In een poging om aan de genoemde problematiek onder (b) tegemoet te komen
heeft men in het genoemde onderzoek voorgesteld om binnen de bedrijvenfaktor
een korrektiefaktor toe te voegen, zijnde de verhouding tussen het aantal
vooroorlogse woningen en het totaal aantal woningen in een gemeente. Het
voorstel is ook in de uiteindelijke sleutel verwerkt, ondanks het feit dat deze
aanvulling niet leidt tot een ''verbetering van het onderscheidend vermogen van
het bedrijvencriterium binnen de steekproef'(IOOjCEBEON, 1987). De onderzoekers zetten dan ook vraagtekens achter de zin van een dergelijke faktor in de
stadsvernieuwingssleutel.
·Op bet niveau van stadsvernieuwingsgebieden blijkt opname van een bedrijvencriterium
zowel zinvol als mogelijk te zijn. Wil bet criterium evenwel in de praktijk bruikbaar zijn,
dan moet van bet sublokale op het lokale niveau worden overgestapt. In beginsel lijkt er
ook in dat geval ruimte te zijn voor de opname van een afzonderlijk bedrijvencriterium in
de huidige verdeelsleutel. Door de (sterke) afname van het onderscheidend vermogen van
een dergelijk criterium neemt in dat geval evenwel ook de zinvolheid ervan af" (100 /
CEBEON, 1987).

Anderen hadden ook zo hun bedenkingen. Het ging daarbij vooral om het feit
dat via de te introduceren bedrijvenfaktor het geld vooral in de richting van de
vier grote steden werd gesluisd (zie o.a. Dordregter, 1990). Ondanks deze kritiek
en eerdergenoemde opmerkingen is de bedrijvenfaktor toch in de uiteindelijke
sleutel van 1990 opgenomen.
het is opvallend dat het aandeel van de vier grote steden in het stadsvernieuwingsfonds door de invoering van de 'nieuwe' stadsvernieuwingssleutel in 1990
toenam met 14 promille. Dit was vooral te danken aan de aanpassingen aan de
faktor b en de aktualisering van de invoergegevens. Wanneer de verandering in
de sleutel alleen had bestaan uit het introduceren van de bedrijvenfaktor, dan
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waren de grote steden er in aandeel op achteruit gegaan; ondanks de hierboven
genoemde kritiek. De bedrijvenfaktor kwam vooral ten goede aan de kleinere
gemeenten (met minder dan 100.000 inwoners).
De eerder genoemde kritiek op het punt van de onevenredige verdeling van de
gelden binnen de bedrijvenfaktor lijkt ondanks het voorgaande wel gegrond.
Hoewel het binnen het bestek van dit onderzoek niet mogelijk is om op dit punt
een bevredigend antwoord te vinden, kunnen er wel, zonder daarop al te diep in
te gaan, een aantal zaken met betrekking tot de bedrijvenfaktor worden genoemd die opvallend zijn.
In het onderzoek van IOO/CEBEON (1987) werd reeds gewezen op het feit dat
de verwervingskosten per m2 in de vier grote steden hoger zijn dan in de overige
onderzochte gemeenten. Voorgesteld werd om voor de vier grote steden de
korrektiefaktor 2 in te voeren, hetgeen voor deze steden een verdubbeling van
het uit te keren bedrag betekent. Hoewel dit op zich geen onrechtvaardige
(onevenredige) verdeling in de hand hoeft te werken, dient men zich tegelijkertijd te . realiseren dat in de bedrijvenfaktor nog een tweetal elementen zijn
ingebouwd in het voordeel van de vier grote steden. Zo wordt de bedrijvenfaktor
in de stadsvernieuwingssleutel vermenigvuldigd met de verstedelijkingsfaktor,
waarom is niet geheel duidelijk, die juist voor de vier grote steden het hoogst is.
Daarnaast is binnen de bedrijvenfaktor een verhoudingsgetal opgenomen, zijnde
de verhouding tussen het aantal vooroorlogse woningen en het totaal aantal
woningen in een gemeente. Afgezien van het feit dat stadsvernieuwing hiermee
ingeperkt wordt tot alleen de ingrepen in de vooroorlogse woningvoorraad, is
ook dit element uit de bedrijvenfaktor in het voordeel van de vier grote steden.
Immers in deze steden is een relatief groot deel van de woningvoorraad vooroorlogs (zie ook hoofdstuk 3). De vraag rijst dan ook of de korrektiefaktor 2 niet
dubbelop werkt en ten onrechte in de bedrijvenfaktor, en daarmee in de sleutel
van 1990, is ingebracht.
Dankzij de hiervoor genoemde aanpassingen binnen de bedrijvenfaktor bleef de
schade (waarschijnlijk) beperkt voor de grote gemeenten (met name de vier
grote steden). Automatisch leidde dit ertoe dat de kleinere gemeenten minder
kregen uitgekeerd dan waarop men had gehoopt.
Naast het voorgaande gaan er steeds meer geluiden op om de onderhavige
problematiek rondom verwerving en sloop van bedrijven, bedrijvensteun,
sanering van milieuhinderlijke bedrijven en herinrichting van bedrijfsterreinen
anders aan te pakken. Vaak kunnen ingrepen voortvloeiend uit deze problematiek (inklusief de bodemsanering) alleen via specifieke planfinanciering
worden aangepakt en is de beperkte algemene financiering via het stadsvernieuwingsfonds veelal niet haalbaar c.q. onvoldoende. Meer en meer wordt voorgesteld om in plaats van versleuteling via het stadsvernieuwingsfonds en bijdragen
in het kader van de bodemsanering, te werken met een (centrale) 'knelpuntenpot' waarmee dergelijke specifieke problemen kunnen worden aangepakt.
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Dit alles is (mede) aanleiding voor de vraag wat de gevolgen zijn van het
weglaten van de bedrijvenfaktor uit de stadsvernieuwingssleutel voor de verdeling van de middelen uit het stadsvernieuwingsfonds over de gemeenten. Vandaar dat in het onderhavige onderzoek alle in de voorgaande hoofdstukken
aangekondigde rekenexercities ook worden uitgevoerd met weglating van de
bedrijvenfaktor.
Meer konkreet betekent dit dat:
de vier in hoofdstuk drie besproken varianten voor de faktor woningen in
meergezinshuizen van voor 1931 ook zullen worden uitgevoerd met
weglating van de bedrijvenfaktor;
ook de twee in hoofdstuk vier besproken varianten voor de nieuwe faktor
'naoorlogse probleemkomplexen' dit lot zullen ondergaan;
tenslotte ook binnen de huidige sleutel (sleutel 1990) de bedrijvenfaktor
wordt weggelaten.
Voor deze in totaal zeven nieuwe varianten zullen de gevolgen voor het aandeel
van de verschillende (groepen van) gemeenten in het stadsvernieuwingsfonds
worden berekend (zie hoofdstuk zes).
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6
REKENEXERCITIES

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden gepresenteerd van de uitgevoerde
rekenexercities voor de verschillende varianten van een nieuwe stadsvernieuwingssleutel. Voor elk van de varianten zullen de nieuwe aandelen in promillages worden weergegeven naar gemeentegroep. Deze groepen zijn onderscheiden
op basis van het inwoneraantal. In totaal zijn vier groepen van gemeenten
onderscheiden:
1.
de vier grote steden;
2.
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, exklusief de vier grote
steden;
3.
gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en 100.000 inwoners;
4.
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners.
Tevens zal kort worden aangestipt wat de veranderingen zijn in de aandelen van
de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten en hoeveel gemeenten er in de
verschillende varianten behoren tot de twee genoemde kategorieën. Daarnaast
wordt ook geanticipeerd op een nieuwe afbakening van de groepen rechtstreekse
en niet-rechtstreekse gemeenten door uit te gaan van een grens voor de bevolkingsomvang van 30.000 inwoners in plaats van een grens van 1 promille als
aandeel in het stadsvernieuwingsfonds.
De varianten zullen per te veranderen 'sleutelfaktor' worden besproken. Dit
betekent dat in de volgende paragraaf de verschillende varianten op de faktor
'woningen in meergezinshuizen van voor 1931' aan bod komen, terwijl in de
derde paragraaf de gevolgen van de varianten voor de nieuwe faktor 'naoorlogse
probleemkomplexen' worden gepresenteerd. Paragraaf vier gaat in op de gevolgen van het weglaten van de bedrijvenfaktor uit de stadsvernieuwingssleutel.
Daarbij zullen ook de gevolgen van kombinaties van het weglaten van de
bedrijvenfaktor en de beide 'nieuwe' sleutelfaktoren worden geanalyseerd.
Tenslotte zal in de vijfde paragraaf worden ingegaan op de aandelen van de
verschillende (nieuwe) faktoren in de totale sleutel. Het hoofdstuk zal worden
afgesloten met een samenvattende en evaluerende paragraaf.
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6.2

Faktor (partikuliere) huurwoningen in meergezinshuizen

Zoals uit het derde hoofdstuk naar voren komt, zijn ter vervanging van de faktor
'woningen in meergezinshuizen van voor 1931' een viertal varianten opgesteld
voor een nieuwe faktor. Het gaat daarbij om de volgende varianten:
I
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990 (BHMV31);
11
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931
en aanwezig in 1990 (BPHMV31);
111
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990 (BHMV45);
IV
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945
en aanwezig in 1990 (BPHMV45).
Een soortgelijke variant als variant 11 was reeds aanwezig als faktor in de eerste
stadsvernieuwingssleutel uit 1985. Het ging toen echter om de betreffende
woningen aanwezig in 1971 volgens de CBS-Woningtelling uit dat jaar, terwijl
het nu gaat om de woningen aanwezig in 1990.
In tabel 6.1 zijn de aandelen in promillages weergeven voor de verschillende
gemeentegroepen volgens de hiervoor beschreven varianten.

Tabel 6.1

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (inklusief de bedrijvenfaktor) door veranderingen in
de faktor 'woningen in meergezinshuizen van voor 1931', naar
gemeentegroep

Gemeentegroep Aandeel volgens Aandeel volgens Aandeel volgens Aandeel volgens Aandeel volgens
naar inwonertal
sleutel 1990
sleutel 1
sleutel 11
sleutel III
sleutel IV
BHMV31
BPHMV31
BHMV45
BPHMV45
Vier grote steden
> 100.000 inw.
(exkl. 4 grote)
50.000 îOO.OOO inw.
< 50.000 inw.

464

460

453

469

461

176

177

179

176

177

123

123

125

121

123

237

239

244

234

239

Beschrijving van de verschillende sleutelvarianten:
1
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd
(BHMV31);
11
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
1990 (BPHMV31);
III
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd
(BHMV45);
IV
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
1990 (BPHMV45).

voor 1931 en aanwezig in 1990
gebouwd voor 1931 en aanwezig in
voor 1945 en aanwezig in 19!1Q
gebouwd voor 1945 en aanwezig in

Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand OTB; OTB-bewerking
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Zo op het eerste gezicht zijn de veranderingen in promillages ten opzichte van
de huidige verdeling minimaal. Men dient echter te beseffen dat een verandering
van 1 promille in dit geval gelijk staat aan een toe- of afname van het budget
voor de desbetreffende gemeentegroep met ± 1,2 miljoen gulden.
De variant die als faktor oorspronkelijk ook in de sleutel uit 1985 zat (variant
11), geeft de grootste verschuivingen in aandelen te zien. Dit is overigens deels in
overeenstemming met de veranderingen die optraden toen de stadsvernieuwingssleutel werd aangepast in 1990. Naast een aantal kleine aanpassingen ging het
toen met name om het veranderen van de faktor 'partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen van voor 1931' in de faktor 'woningen in meergezinshuizen van
voor 1931' en om het toevoegen van de bedrijvenfaktor. Met de invoering van de
nieuwe sleutel per 1 januari 1990 nam het aandeel van de vier grote steden toe
(met 14 promille), terwijl er nu, volgens variant 11, sprake is van een afname met
11 promille. Het aandeel van de kleinere gemeenten neemt onder variant 11 toe
met 7 promille. Opvallend is dat voor deze kleinere gemeenten daarmee het
onstane verlies van 18 promille ten tijde van de sleutelverandering in 1990
slechts deels teniet wordt gedaan. De overige gemeentegroepen gaan er onder
variant 11 in geringe mate op vooruit.
Een verruiming van de bouwjaargrens (tot 1945), van toepassing in de varianten
III en IV, heeft slechts geringe verschuivingen in aandelen tot gevolg. Ook hier is
weer sprake van een tegenstelling tussen de vier grote steden enerzijds en de
kleinste gemeentegroep anderzijds. Wanneer het aantal huurwoningen in
meergezinshuizen van voor 1945 in de sleutel wordt ingevoerd (variant lIl),
neemt het aandeel van de vier grote steden iets toe, terwijl dat aandeel van de
gemeenten met minder dan 50.000 inwoners iets afneemt. Het omgekeerde is het
geval wanneer men uitgaat van variant IV (aantal partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen van voor 1945); de verschuivingen in aandelen zijn in dat geval
minder uitgesproken dan onder variant II (aantal partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen van voor 1931).
Wel blijkt in het algemeen dat een verruiming van de bouwjaargrens altijd in het
voordeel is van de vier grote steden, en in het nadeel van de overige drie
gemeentegroepen (vergelijk respektievelijk varianten I en III, en varianten 11 en
IV).
De gevolgen van de besproken varianten voor het aandeel van de rechtstreekse
en niet-rechtstreekse gemeenten is weergegeven in tabel 6.2. De veranderingen
in de totale aandelen van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten zijn
nihil. Het aantal gemeenten behorend tot de rechtstreekse en niet-rechtstreekse
gemeenten schommelt voor de verschillende varianten tussen respektievelijk 81
en 87 gemeenten en tussen 585 en 591 gemeenten.

47

Tabel 6.2

Sleutelvariant

Sleutel 1990
I (BHMV31)
11 (BPHMV31)
III (BHMV45)
IV (BPHMV45)

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in de
verschillende varianten van de stadsvernieuwingssleutel (inklusief
de bedrijvenfaktor)
Rechtstreekse gemeenten

Niet-rechtstreekse gemeenten

aantal

promillage

aantal

promillage

84
84
87
81
84

823
821
821
823
822

588

177
179
179
177
178

588
585
591
588

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.1
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand OTB; OTB-bewerking

Wanneer het inwoneraantal in plaats van het promillage als grens voor het
onderscheid in rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten wordt gehanteerd,
dan betekent dit dat het aantal gemeenten per groep niet meer varieert per
berekende variant. Een grens van 30.000 inwoners, gebaseerd op gegevens per 1
januari 1990, impliceert dat het aantal rechtstreekse gemeenten fors toeneemt
tot 108 gemeenten (nu zijn dat er 84). De aandelen van de rechtstreekse en nietrechtstreekse gemeenten veranderen natuurlijk ook (zie tabel 6.3).

Tabel 6.3

Sleutelvariant

Sleutel 1990
I (BHMV31)
11 (BPHMV31)
III (BHMV45)
IV (BPHMV45)

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten,
gebaseerd op een grens van 30.000 inwoners, in de verschillende
varianten van de stadsvernieuwingssleutel (inklusief de bedrijvenfaktor)
Rechtstreekse gemeenten
aantal

promillage

108
108
108
108
108

823
821
818
826
822

Niet-rechtstreekse gemeenten
aantal

promillage

564

177
179
182
174
178

564

564
564

564

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.1
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand OTB;

6.3

~TB-bewerking

Faktor naoorlogse probleemkomplexen

In hoofdstuk 4 zijn twee verschillende varianten gepresenteerd m.b.t. naoorlogse
'probleemkomplexen':
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1.

2.

Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (BXV75).
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (BXV70).

Zoals in datzelfde hoofdstuk reeds in aangestipt, is het voor het opnemen van
'probleemkomplexen' als nieuwe komponent in de stadsvernieuwingssleutel van
belang om deze komponent in zwaarte af te wegen tegen andere komponenten.
Het betreft dan het gewicht van deze faktor in de sleutel. Het bepalen van de
zwaarte van de faktor lijkt vooralsnog een zeer lastige opgave, omdat het niet
bekend is wat de totale kosten zijn die gemoeid zijn met de aanpak van de
problematiek in 'probleernkomplexen', laat staan hoeveel financiële middelen er
gemiddeld per 'probleemkomplex' nodig zijn (en hoe de inbreng van deze middelen over de verschillende betrokkenen wordt verdeeld). De aanpak blijkt per
komplex zeer verschillend te zijn, zodat ook de uitgaven en opbrengsten zeer uiteenlopend zijn (zie bijvoorbeeld Zandvoort Ordening & Advies bv, 1990).
In samenspraak met de begeleidingskommissie van de VNG is besloten om de
opname van de faktor 'naoorlogse probleemkomplexen' in de stadsvernieuwingssleutel op twee manieren door te voeren, te weten:
A.
door het aantal woningen in 'probleemkomplexen' te relateren aan het
aantal woningen uit faktor b (en daarmee aan het aantal woningen uit
faktor a);
B.
door aan de faktor 'probleemkomplexen' (faktor p) een vast gewicht (een
gefixeerd aandeel) in de sleutel toe te kennen, analoog aan de wijze
waarop de faktoren i en h in de sleutel zijn opgenomen.
Ad A relateren van faktor p aan faktor b
Omdat de faktor 'probleemkomplexen', net als de faktor b (aantal woningen in
meergezinshuizen), betrekking heeft op de 'urgentie', is deze nieuwe faktor in de
formule voor de stadsvernieuwingssleutel (door twee akkoladen) direkt met de
faktor b in relatie gebracht. Woningen in probleemkomplexen wegen aldus
evenzwaar als woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931. Een bezwaar
van deze methodiek is dat, hoewel de eenheden van beide faktoren hetzelfde
zijn (namelijk het aantal woningen), de inhoud van de faktoren verschillend
geïnterpreteerd moet worden. Bij faktor b gaat het om woningen waar mogelijk
iets mee aan de hand kan zijn (namelijk een kwaliteitsachterstand), terwijl het
bij faktor p gaat om woningen waar daadwerkelijk iets mee aan de hand is; ze
maken namelijk onderdeel uit van een 'probleemkomplex'.
Tevens wordt een relatie gelegd met het aantal vooroorlogse woningen (faktor
a), al worden deze woningen wel vermenigvuldigd met de verstedelijkingsfaktor,
hetgeen niet het geval is met de woningen in meergezinshuizen. Aangezien er
geen vermenigvuldigingsfaktor s over de faktoren b en p wordt toegepast,
kunnen de akkoladen net zo goed weggelaten worden. Wanneer de onderhavige
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wijze van opname van de faktor p in de sleutel wordt toegepast, ziet de sleutelformule er als volgt uit:
s(a + i) + (b + p) + h

è'
Hierbij is 'p' weer de afkorting voor 'woningen in probleemkomplexen'.
De overige faktoren zijn gelijk aan die van de huidige sleutel:
s
verstedelijkingsfaktor
a
aantal woningen gebouwd voor 1945
i
= bedrijvenfaktor
=
aantal woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931
b
h
historische faktor
=
verhouding tussen het gemiddelde inkomen in een gemeente en in
C
Nederland als geheel in 1984
De twee varianten worden voor deze wijze van 'versleutelen' als volgt afgekort:
V
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (BXV75) + gewicht in de sleutel door relatie met
faktor b te leggen.
VI
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (BXV70) + gewicht in de sleutel door relatie met
faktor b te leggen.
Tabel 6.4

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (inkl. de bedrijvenfaktor) door toevoeging van de
faktor probleemkomplexen (gewicht in sleutel gerelateerd aan
faktor b), naar gemeentegroep

Gemeentegroep naar
inwonertal
Vier grote steden
> 100.000 inw. (exklusief vier grote steden)
50.000 - 100.000 inw.
< 50.000 inw.

Aandeel volgens sleutel Aandeel volgens sleutel Aandeel volgens sleutel
1990
V (BXV75)
VI (BXV70)

464
176

464

464

176

176

123
237

123
237

123
237

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand OTB; OTB-bewerking

In tabel 6.4 zijn de gevolgen aangegeven van het opnemen in de sleutel van de
faktor probleemkomplexen volgens twee verschillende varianten. Daaruit blijkt
dat er, onderscheiden naar gemeentegroep, helemaal geen verschillen ontstaan
door opname van de probleemkomplexen. Dit is vooral te verklaren uit het feit
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dat de respektievelijk 14.816 en 5.768 woningen in 'probleemkomplexen' nauwelijks enig gewicht hebben t.o.v. de 327.285 woningen van faktor b of de ruim 1,5
miljoen woningen van faktor a. Voor individuele gemeenten kunnen er natuurlijk
wel kleine verschillen optreden.
Ook met betrekking tot het aandeel van rechtstreekse en niet-rechtsstreekse
gemeenten blijken er geen verschillen opgetreden te zijn ten opzichte van de
huidige verdeling.
Ook wanneer wordt geanticipeerd op een nieuw in te stellen grens voor het
onderscheiden van rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten (30.000
inwoners) treden er geen verschillen op in aandelen ten opzichte van de huidige
verdeling. Het aantal rechtstreekse gemeenten neemt echter, zoals eerder ook
reeds werd gekonstateerd, wel toe (tot 108 gemeenten).
Ad B een gefIXeerd gewicht voor faktor p

Een tweede manier om faktor p in de sleutel op te nemen is het toekennen van
een vaststaand gewicht aan deze faktor in de sleutel. Op dezelfde wijze zijn de
historische faktor en de bedrijvenfaktor in de huidge sleutel opgenomen.
Idealiter zou het gewicht van faktor p bepaald moeten worden op basis van de
totale kosten die jaarlijks zijn gemoeid met het bestrijden van de problemen in
'probleemkomplexen'. Dit laatste is, zoals reeds gememoreerd, vooralsnog niet
mogelijk. Om toch enig inzicht te krijgen in de gevolgen van een dergelijke wijze
van versleutelen, is uitgegaan van een bedrag van 50 miljoen gulden dat jaarlijks
beschibaar wordt gesteld voor de bestrijding van de problematiek samenhangend
met faktor p. Gezien de omvang van de problematiek leek de keuze voor een
dergelijke orde van grootte niet onredelijk. Op basis van het huidige niveau van
het stadsvernieuwingsfonds komt dit neer op een gewicht van ongeveer 4,5
procent in de sleutel.
De sleutelformule ziet er in dit geval als volgt uit:
s(a + i) + b + h + P
~

De twee varianten worden voor alle duidelijkheid in dit geval met de volgende
afkortingen aangeduid:
FV
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (FBXV75) + gefixeerd gewicht in de sleutel.
FVI Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (FBXV70) + gefIxeerd gewicht in de sleutel.
Wat de gevolgen zijn van deze wijze van 'versleutelen' van de faktor p voor de
verdeling van het stadsvernieuwingsfonds over de verschillende (groepen van)
gemeenten is weergegegeven in tabel 6.5.
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In tegenstelling tot de voorgaande wijze van versleuteling verandert er nu wel
degelijk wat in de aandelen van de verschillende gemeentegroepen. Wanneer
rekening wordt gehouden met de 'probleemkomplexen' van voor 1975 (variant
FV), dan zien drie gemeentegroepen, te weten de vier grote steden, overige
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en gemeenten met minder dan
50.000 inwoners, hun aandeel teruglopen, terwijl de middelgrote gemeenten
(50.00 - 100.000 inwoners) hun aandeel zien toenemen. Volgens de andere
variant FVI, waarin alleen de 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1970 zijn
meegenomen in de analyse, zien ook hier de grotere gemeenten (> 100.000
inwoners) hun aandeel afnemen. Voor de twee kleinste gemeentegroepen, en
dan met name de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners, geldt dat hun
aandeel toeneemt.

Tabel 6.5

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (inkI. de bedrijvenfaktor) door toevoeging van de
faktor probleemkomplexen (gewicht in sleutel is gefixeerd), naar
gemeentegroep

Gemeentegroep naar
inwonertal
Vier grote steden
> 100.000 inw. (exklusief vier grote steden)
50.000 - 100.000 inw.
< 50.000 inw.

Aandeel volgens sleutel Aandeel volgens sleutel Aandeel volgens sleutel
1990
FV (FBXV75)
FVI (FBXV70)

464

463

176

172

123
237

130

126

236

243

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand OTB;

461
171

~TB-bewerking

De aandelen van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten (volgens een
grens van 1 promille) verandert nu ook. In beide varianten neemt het aandeel
van de rechtsreekse gemeenten toe ten opzichte van het huidige aandeel (van
823 promille); in variant FV tot 828 promille en in variant FVI tot 830 promille.
Ook het aantal rechtstreekse gemeenten neemt in beide varianten tot van 84 nu
tot 86 (variant FV) respektievelijk 87 (variant FVI).
Zoals eerder gesteld neemt, anticiperend op een nieuwe grens van 30.000
inwoners voor het onderscheid tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse
gemeenten, het aantal rechtstreekse gemeenten toe tot 108 gemeenten. Volgens
de huidige sleutel zou deze nieuwe groep rechtstreekse gemeenten een aandeel
van 823 promille in het stadsvernieuwingsfonds bezitten. Volgens de varianten
FV en FVI komt dat aandeel uit op respektievelijk 827 en 822 promille.
Al met al blijkt dat met name de variant waarin de 'probleemkomplexen'
gebouwd voor 1970 zijn opgenomen in het voordeel van de kleinere gemeenten
(minder dan 50.000 of zelfs minder dan 30.000 inwoners) is.
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6.4

Bedrijvenfaktor

Huidige sleutel
Wanneer de bedrijvenfaktor uit de huidige sleutel wordt weggelaten (zie tabel
6.6), komt dit vooral ten goede aan de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, en dan met name de vier grote steden. De kleinste gemeenten zijn de
verliezers.
Tabel 6.6

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel door weglating van de bedrijvenfaktor, naar gemeentegroep

Gemeentegroep naar
inwonertal

Aandeel volgens sleutel Aandeel volgens sleutel
1990 zonder bedrijvenfaktor

Verschil in promillage

Vier grote steden

464

468

+4

> 100.000 inw. (exklusief vier grote steden)
50.000 - 100.000 inw.

176

177

+1

123

122

-1

< 50.000 inw.

237

233

-4

Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand DTB; DTB-bewerking

Als gevolg van het weglaten van de bedrijvenfaktor verandert er niets aan het
aantal rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten (respektievelijk 84 en 588
gemeenten). Echter, het aandeel van de rechtstreekse gemeenten neemt toe van
823 promille tot 826 promille, terwijl dat van de niet-rechtstreekse gemeenten
afneemt met 3 promille tot 174 promille.
Ook hier is weer geanticipeerd op een nieuwe grens voor het onderscheid in
rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten (30.000 inwoners als grens). Het
aantal gemeenten dat dan rechtstreeks een bijdrage ontvangt uit het stadsvernieuwingsfonds neemt in dat geval toe van 84 gemeenten tot 108 gemeenten. De
aandelen voor de rechtsreekse en niet-rechtsreekse gemeenten zijn echter even
groot als hiervoor beschreven, respektievelijk 826 en 174 promille.

Bedrijvenfaktor en faktor woningen in meergezinshuizen
Het weglaten van de bedrijvenfaktor en de vier reeds besproken varianten voor
de bestaande faktor woningen in meergezinshuizen leveren in totaal vier nieuwe
rekenvarianten op. Deze kunnen als volgt worden omschreven (zie ook tabel
6.7):
Ia
weglaten van de bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990 (HMV31);
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in meergeHa
zinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990 (PHMV31);
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lIla
IVa

weglaten bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen
gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990 (HMV45);
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990 (PHMV45).

Tabel 6.7

Gemeentegroep
naar inwonertal

Vier grote steden
> 100.000 inw.
(exkl. 4 grote)
50.000 100.000 inw.
< 50.000 inw.

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (exklusief de bedrijvenfaktor!) door veranderingen in
de faktor 'woningen in meergezinshuizen van voor 1931', naar
gemeentegroep
Aandeel
volgens
sleutel 1990

Aandeel
volgens
sleutel Ia
(HMV31)

Aandeel
volgens
sleutel Ua
(PHMV31)

Aandeel
volgens
sleutel lila
(HMV45)

Aandeel
volgens
sleutelIVa
(PHMV45)

464

464

455

474

465

176

178

180

176

In

123

123

124

121

122

237

235

241

229

235

Beschrijving van de verschillende sleutelvarianten:
Ia
weglaten van de bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd
voor 1931 en aanwezig in 1990 (HMV31);
Ha
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990 (PHMV31);
lila
weglaten bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945
en aanwezig in 1990 (HMV45);
IVa
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990 (PHMV45).
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand OTB; OTB-bewerking

In de voorgaande tabel is weergegeven wat voor de vier onderscheiden groepen
van gemeenten de gevolgen zijn voor hun respektievelijke aandeel in het
stadsvernieuwingsfonds, wanneer van de bovenstaande varianten wordt uitgegaan. Het zijn met name de varianten Ha (weglaten bedrijvenfaktor + partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1931) en lIla (weglaten bed rijvenfaktor + huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1945) die de grootste
verschuivingen te zien geven.
De eerstgenoemde variant komt in feite neer op een herstel van de stadsvernieuwingssleutel van 1985. De veranderingen in de sleutel 1990 gingen vooral ten
gunste van de vier grote steden; logischerwijs is dat nu andersom. De genoemde
kombinatie veroorzaakt in dit geval een afname van het aandeel van de vier
grote steden met 9 promille. Deze afname van het aandeel weegt echter niet op
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tegen de toename in 1990 9 versus 14 promille). Opvallend is het feit dat de
verliezers ten tijde van de sleutelverandering in 1990 c.q. de gemeenten met
minder dan 50.0000 inwoners, hun aandeel nu maar zeer beperkt zien toenemen.
In 1990 liep het aandeel van deze gemeentegroep terug met maar liefst 18
promille, terwijl het aandeel onder de huidige, tegengestelde verandering maar
met 4 promille toeneemt. Het aandeel van de gemeenten met meer dan 100.000
inwoners neemt in beide gevallen toe (in 1990 met 3 promille, nu met 4 promille). Naast de beide hiervoor gememoreerde veranderingen in de sleutel van 1990
(bedrijvenfaktor en woningen in meergezinshuizen) zijn de gegevens uit de
sleutel 1990 geaktualiseerd (voortgang stadsvernieuwing), hetgeen ook is gebeurd
met de woningvoorraadgegevens die in het onderhavige onderzoek zijn gebruikt.
Kennelijk hebben die aktualiseringen tot gevolg dat de grotere steden hierdoor
hun aandeel zien toenemen, terwijl dat voor de kleinste gemeenten juist andersom is.
Wanneer variant lIla (weglaten bedrijvenfaktor + huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1945) wordt ingevoerd, dan is de situatie net omgekeerd aan
hetgeen hiervoor is beschreven. De vier grote steden kunnen nu als winnaar
worden bestempeld (+ 10 promille), terwijl met name de kleinste gemeenten
verliezen (- 8 promille).
De overige twee varianten (Ia en IVa) hebben slechts geringe verschuivingen in
aandelen tot gevolg.
Bij vergelijking van tabel 6.1 en tabel 6.7 blijkt tenslotte dat het nogal wat
scheelt wanneer met de vervanging van de huidige faktor 'woningen in meergezinshuizen van voor 1931' door één van de vier voorgestelde varianten (I tlm
IV; zie paragraaf 6.2), tegelijkertijd de bedrijvenfaktor uit de huidige sleutel
wordt weggelaten.
Met name de vier grote steden profiteren hiervan. Voor elk van de vier varianten voor de faktor 'woningen in meergezinshuizen van voor 1931' geldt dat de
vier grote steden beter af zijn wanneer tegelijkertijd de bedrijvenfaktor uit de
sleutel wordt weggelaten; de aandelen nemen in alle gevallen toe. Dit gaat dan
ten koste van de kleinste gemeenten, waar in alle gevallen sprake is van een
afname van het aandeel. Het aandeel van de resterende gemeentegroepen verandert hoegenaamd niet.
De gevolgen van de varianten Ia tlm IVa voor de aandelen van de rechtstreekse
en niet-rechtstreekse gemeenten zijn ook in dit geval nihil (zie tabel 6.8 en
vergelijk met tabel 6.2).
Evenals in de varianten met de bedrijvenfaktor (varianten I tlm IV) het geval is
(zie tabel 6.2), schommelt het aantal gemeenten behorend tot de rechtstreekse
en niet-rechtstreekse gemeenten ook voor de onderhavige varianten Ia tlm IVa
tussen respektievelijk 81 en 87 gemeenten en tussen 585 en 591 gemeenten.
Wanneer de grens van 30.000 inwoners voor het onderscheid tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten wordt gehanteerd, dan komt, zoals eerder
reeds is gekonstateerd, het aantal rechtstreekse gemeenten ook hier uit op 108
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en het aantal niet-rechtsreekse gemeenten op 564. De aandelen van deze
rechtsreekse en niet-rechtstreekse gemeenten zijn weergegeven in tabel 6.9. De
aandelen verschillen niet veel van die uit tabel 6.8, waarbij het onderscheid
tussen rechtsreekse en niet rechtstreekse gemeenten is gemaakt bij een aandeel
van 1 promille.

Tabel 6.8

Sleutelvariant

Sleutel 1990
la (HMV31)
Ha (PHMV31)
lIla (HMV45)
IVa (PHMV45)

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in de
verschillende varianten van de stadsvernieuwingssleutel (exklusief
de bedrijvenfaktor)
Rechtstreekse gemeenten

Niet-rechtstreekse gemeenten

aantal

promillage

aantal

promillage

84

823
825
823
826
825

588
587
585
591
588

177
175
177
174
175

85
87
81
84

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.7
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand DTB; DTB-bewerking

Tabel 6.9

Sleutelvariant

Sleutel 1990
I (HMV31)
H (PHMV31)
III (HMV45)
IV (PHMV45)

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten,
gebaseerd op een grens van 30.000 inwoners, in de verschillende
varianten van de stadsvernieuwingssleutel (exklusief de bedrijvenfaktor)
Rechtstreekse gemeenten

Niet-rechtstreekse gemeenten

aantal

promillage

aantal

promillage

84

823
824
821
829

588
564
564
564
564

177
176
179
171
175

108
108
108
108

825

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.7
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand DTB; DTB-bewerking

Bedrijvenfaktor en faktor naoorlogse probleemkomplexen
Ook hier kan weer een onderscheid gemaakt worden naar de twee toegepaste
mogelijkheden voor het toekennen van een gewicht aan de faktor p in de
stadsvernieuwingssleutel.
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Ad A relateren van faktor p aan faktor b

Zoals in tabel 6.10 is aangegeven heeft deze opname van de faktor 'probleemkomplexen' in de stadsvernieuwingssleutel ook hier nauwelijks wijzigingen tot
gevolg in de verdeling naar gemeentegroep. De wijzigingen die in de tabel zijn
opgenomen, worden met name door de bedrijvenfaktor zelf bepaald en niet of
nauwelijks door de faktor 'probleemkomplexen'; zo wordt het verschil van één
promille bij de middelgrote gemeenten tussen de verdeling volgens variant Va
(XV75) en die volgens variant Vla (XV70) onder meer veroorzaakt door
afronding naar hele promillages.

Tabel 6.10

Gemeentegroep
naar inwonertal

Vier grote steden
> 100.000 inw.
(exkl. 4 grote)
50.000 100.000 inw.
< 50.000 inw.

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (in- en exklusief de bedrijvenfaktor) door toevoeging
van de faktor 'probleemkomplexen' (gewicht in sleutel gerelateerd
aan faktor b), naar gemeentegroep
Aandeel
volgens
sleutel 1990

Aandeel
volgens
sleutel V
(BXV75)

Aandeel
volgens
sleutel Va
(XV75)

Aandeel
volgens
sleutel VI
(BXV70)

Aandeel
volgens
sleutel Vla
(XV70)

464

464

468

464

468

176

176

176

176

177

123

123

123

123

122

237

237

233

237

233

Beschrijving van de verschillende sleutelvarianten:
V
inklusief bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen'
(BXV75) en gewicht in de sleutel is gerelateerd aan faktor b;
Va
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen'
(XV75) en gewicht in de sleutel is gerelateerd aan faktor b;
VI
inklusief bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen'
(BXV70) en gewicht in de sleutel is gerelateerd aan faktor b;
Vla
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen'
(XV70) en gewicht in de sleutel is gerelateerd aan faktor b.

gebouwd voor 1975
gebouwd voor 1975
gebouwd voor 1970
gebouwd voor 1970

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand DTB; DTB-bewerking

Ook het aandeel tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten (volgens
de 1 promille-grens) blijkt door de faktor 'probleemkomplexen' nauwelijks
wijzigingen te zien te geven (zie tabel 6.11). Voor individuele gemeenten kunnen
er overigens wel 'grotere' verschillen optreden.
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Tabel 6.11

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in de
verschillende varianten van de stadsvernieuwingssleutel, waarbij
het gewicht van faktor p is gerelateerd aan faktor b (exldusief de
bedrijvenfaktor)

Sleutelvariant

Rechtstreekse gemeenten

Sleutel 1990
1990, ex. bedrijven
Sleutel Va (XV75)
Sleutel Vla (XV70)

Niet-rechtstreekse gemeenten

aantal

promillage

aantal

promillage

84
84
84
84

823
826
826
827

588
588
588
587

174
174
173

In

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand OTB; OTB-bewerking

Ad B een gefixeerd gewicht voor faktor p
Zoals te verwachten viel zijn de verschillen duidelijker, wanneer de faktor p via
een (fiktief) gefIxeerd aandeel in de stadsvernieuwingssleutel wordt ingebracht
en tegelijkertijd de bedrijvenfaktor uit de sleutel wordt weggelaten (zie tabel
6.12).

Tabel 6.12

Gemeentegroep
naar inwonertal

Vier grote steden
> 100.000 inw.
(exkI. 4 grote)
50.000 100.000 inw.
< 50.000 inw.

Verandering van het aandeel (in promillages) in de stadsvernieuwingssleutel (in- en exklusief de bedrijvenfaktor) door toevoeging
van de faktor 'probleemkomplexen' (gefixeerd gewicht in de sleutel), naar gemeentegroep
Aandeel
volgens
sleutel 1990

Aandeel
volgens
sleutel FV
(FBXV75)

Aandeel
volgens
sleutel FVa
.(FXV75)

Aandeel
volgens
sleutel FVI
(FBXV70)

Aandeel
volgens
sleutel FVIa
(FXV70)

464

463

467

461

465

176

172

172

171

172

123

130

129

126

125

237

236

232

243

239

Beschrijving van de verschillende sleutelvarianten:
FV
inklusief bedrijvenfaktor + aantal woningen
(FBXV75) en gefIXeerd gewicht in de sleutel;
FVa
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen
(FXV75) en gefIXeerd gewicht in de sleutel;
FVI
inklusief bedrijvenfaktor + aantal woningen
(FBXV70) en gefIXeerd gewicht in de sleutel;
FVIa weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen
(FXV70) en gefIXeerd gewicht in de sleutel.

in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1975
in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1975
in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1970
in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1970

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand OTB; OTB-bewerking
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Het tegelijketijd invoeren van de faktor p (via een gefixeerd aandeel in de
sleutel), met als bouwjaargrens 1975, en het weglaten van de bedrijvenfaktor
leidt ertoe dat de vier grote steden en de middelgrote gemeenten hun aandeel
zien toenemen (ten opzichte van het aandeel in de huidige sleutel), terwijl het
aandeel van de overige grote gemeenten en de kleinste gemeenten afneemt.
Een verlaging van de bouwjaargrens binnen faktor p heeft tot gevolg dat de
toename van het aandeel van de vier grote steden en de middelgrote gemeenten
iets wordt getemperd, en dat het aandeel van de kleinste gemeentegroep nu niet
terugloopt maar juist toeneemt. Voor de overige grote gemeenten heeft de
verlaging van de bouwjaargrens binnen de faktor p geen gevolgen voor hun
aandeel.

Tabel 6.13

Aandeel van de rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten in de
verschillende varianten van de stadsvernieuwingssleutel, waarbij
het gewicht van faktor p is gefixeerd (exklusief de bedrijvenfaktor)

Sleutelvariant

Sleutel 1990
1990, ex. bedrijven
Sleutel FVa (FXV75)
Sleutel FYla (FXV70)

Rechtstreekse gemeenten

Niet-rechtstreekse gemeenten

aantal

promillage

aantal

promillage

84
84
84
85

823
826
829
831

588
588
588
587

174
171
169

In

Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand DTB; DTB-bewerking

Qua aantal rechtstreekse of niet-rechtstreekse gemeenten verandert er maar
weinig (zie tabel 6.13). De aandelen van deze twee groepen verandert echter
wel. Het aandeel van de rechtstreekse gemeenten neemt behoorlijk toe, met
name volgens variant FVla; logischerwijs neemt het aandeel van de niet-rechtstreekse gemeenten met dezelfde promillages af.
Reeds eerder is gesteld dat bij het hanteren van een inwonersgrens van 30.000
inwoners voor het onderscheid tussen de rechtstreekse en niet-rechtstreekse
gemeenten het aantal rechtstreekse gemeenten toeneemt (tot 108 gemeenten).
Het aandeel van deze rechtstreekse gemeenten ligt ook in dat geval voor de
varianten FVa en FVIa hoger dan het aandeel in de huidge sleutel (respektievelijk 7 en 2 promille hoger).

6.5

Gewichten van de sleutelfaktoren

In het tweede hoofdstuk is uiteengezet welke faktoren er in de stadsvernieuwingssleutel zijn opgenomen. Kortgezegd gaat het daarbij om de volgende
faktoren (in de huidige sleutel):
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a
b
h

vooroorlogse woningvoorraad;
woningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931;
historische faktor;
bedrijvenfaktor.
Daarbij is ook aangegeven welke gewichten de verschillende faktoren in de
formule van de stadsvernieuwingssleutel krijgen toebedeeld, en op welke wijze
deze gewichten zijn bepaald.
In het navolgende wordt geanalyseerd welke 'gewichtsvermindering' of juist
'gewichtsvermeerdering' er plaats vindt volgens de in dit onderzoek gehanteerde
nieuwe varianten van de stadsvernieuwingssleutel.

=
=
=

Varianten voor faktor b
In de tabellen 6.14 en 6.15 zijn voor de verschillende varianten voor de faktor b
uit de huidige sleutel (woningen in meergezinshuizen van voor 1931) de veranderingen in gewichten van de sleutelfaktoren weergegeven, respektievelijk met en
zonder de bedrijvenfaktor.

Tabel 6.14

Sleutelvariant
Huidige sleutel
(1990)
Variant I
(BHMV31)
Variant 11
(BPHMV31)
Variant III
(BHMV45)
Variant IV
(BPHMV45)

Gewichten van de verschillende faktoren uit de stadsvernieuwingssleutel voor verschillende varianten van die sleutel (inklusief de
bedrijvenfaktor), in procenten
faktor a

faktor b

faktor h

faktor i

73,5

11,0

4,5

11,0

74,7

9,8

4,5

11,0

76,5

8,0

4,5

11,0

72,3

12,7

4,5

11,0

74,3

10,2

4,5

11,0

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.1
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand DTB; DTB-bewerking

Vanwege het feit dat zowel de historische faktor als de bedrijvenfaktor in de
sleutel een vaststaand (gefixeerd) gewicht toebedeeld hebben gekregen (respektievelijk 4,5 en 11 procent), veranderen alleen de gewichten van de faktoren a en
b. Uit de beide tabellen wordt duidelijk dat een inperking van de omvang van
faktor b automatisch leidt tot een geringer gewicht voor deze faktor in de
sleutel. In de huidige sleutel gaat het voor wat betreft faktor b om alle woningen
in meergezinshuizen, terwijl het in bijvoorbeeld variant 11 gaat om een deel van
alle huurwoningen in meergezinshuizen van voor 1931, namelijk alleen de
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partikuliere woningen. In de huidige sleutel is het gewicht van faktor b dan ook
groter dan in variant 11. Wanneer binnen de faktor b de bouwjaargrens wordt
verruimd tot 1945, hetgeen de omvang van deze faktor doet toenemen, dan
neemt logischerwijs het gewicht van deze faktor toe.
Vanwege het feit dat de bedrijvenfaktor (en de historische faktor) een gefixeerd
aandeel in de sleutel bezit, leidt het weglaten van de bedrijvenfaktor automatisch
tot een groter gewicht voor de faktoren a en b (zie tabel 6.12).
Tabel 6.15

Sleutelvariant
Huidige sleutel
(1990)
Variant Ia
(HMV31)
Variant Ha
(PHMV31)
Variant lIla
(HMV45)
Variant IVa
(PHMV45)

Gewichten van de verschillende faktoren uit de stadsvernieuwingssleutel voor verschillende varianten van die sleutel (exklusief de
bedrijvenfaktor), in procenten
Faktor a

Faktor b

Faktor h

83,1

12,4

4,5

84,4

11,1

4,5

86,4

9,1

4,5

81,7

13,8

4,5

83,9

11,6

4,5

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.7
Bron: Ministerie VROM/Gemeentelijk Databestand OTB; OTB-bewerking

Varianten voor faktor 'naoorlogse probleemkomplexen'

Vanwege het feit dat in dit onderzoek voor de faktor p ('probleemkomplexen')
twee verschillende mogelijkheden voor opnbame in de stadsvernieuwingssleutel
zijn gehanteerd, bestaat er een duidelijk verschil het gewicht van die faktor
tussen die twee wijzen van 'versleutelen'.
Relateren van faktor p aan faktor b
Wanneer deze wijze van opname in de sleutel wordt toegepast, blijkt de faktor p
slechts een gering gewicht binnen de stadsvernieuwingssleutel te bezitten. Voor
de varianten met 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1975 is het gewicht 0,5
procent, voor de varianten met 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1970 slechts
0,2 procent. Zoals eerder gesteld is dit vooral een gevolg van het relatief geringe
aantal woningen in 'probleemkomplexen' ten opzichte van het aantal woningen
van de faktoren a en b. Tevens is reeds vermeld dat er in zekere zin sprake is
van 'onrechtvaardigheid' door op deze wijze de faktor p in de stadsvernieuwingssleutel op te nemen. Immers, in het geval van woningen in 'probleemkomplexen'
hebben we daadwerkelijk te maken met woningen waarmee iets aan de hand is.
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Voor de woningen van faktor b (en faktor a) is dat niet zo; met deze woningen
is namelijk mogelijk iets mis.

Tabel 6.16

Sleutelvariant
Huidige sleutel
(1990)
exkl. bedrijven
Variant V
Variant Va
Variant VI
Variant Vla
Variant FV
Variant FVa
Variant FVI
Variant FVla

Gewichten van de verschillende faktoren uit de stadsvernieuwingssleutel voor verschillende varianten m.b.t. de faktor 'probleemkompiexen' (in- en exklusief de bedrijvenfaktor), in procenten
Faktor a

Faktor b

Faktor h

Faktor i

73,5

11,0

4,5

11,0

83,1
73,1
82,6
73,4
82,9
69,6
79,2
69,6
79,2

12,4
10,9
12,4
11,0
12,4
10,4
11,8
10,4
11,8

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

11,0
11,0
11,0
11,0

Faktor p

0,5
0,5
0,2
0,2
4,5
4,5
4,5
4,5

Voor een beschrijving van de verschillende sleutelvarianten zie tabel 6.10 en 6.12
Bron: Ministerie VROM, Probleemkomplexenbestand DTB;

~TB-bewerking

Een gefixeerd gewicht voor faktor p
Het zal duidelijk zijn dat wanneer er een gefIxeerd gewicht voor de faktor p in
de sleutel wordt toegepast, dat dit aandeel hetzelfde blijft voor de verschillende
desbetreffende varianten, namelijk 4,5 procent (zie tabel 6.16). Dit gewicht van
4,5 procent wordt logischerwijs in mindering gebracht op het gezamenlijke
gewicht van de faktoren a en b. Immers de overige twee faktoren, de historische
faktor en de bedrijvenfaktor, bezitten ook een gefixeerd gewicht in de sleutel.
Gezien de onderlinge verhouding van de faktoren a en b (gebaseerd op het antal
woningen behorend tot één van deze faktoren), zal het 'verlies van gewicht' het
grootst zijn voor de faktor a.
Wanneer de woningen in naoorlogse 'probleemkomplexen' daadwerkelijk
opgenomen gaan worden in de stadsvernieuwingssleutel, zal de onderhavige
wijze van opname in deze sleutel waarschijnlijk meer recht doen aan de hoge
kosten die bij de 'probleemkomplexen' nodig zijn om maatregelen te kunnen
uitvoeren, dan de hiervoor besproken wijze van opname. Het is dan echter
allereerst noodzakelijk dat er meer inzicht wordt verworven in de (totale) kosten
die gemoeid zijn met het uitvoeren van die maatregelen.
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7

VOORTGANG IN DE STADSVERNIEUWING

7.1

Algemeen

Bij het formuleren van het toekomstige rijksbeleid met betrekking tot de
stadsvernieuwing in de jaren negentig (en verder) zal de voortgang van de
stadsvernieuwing zeer waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen. Zo is in de
eerste fase van het Belstato-projekt een typologie van stadsvernieuwingsgemeenten opgesteld, waarbij onder andere rekening is gehouden met de mate van
voortgang in de stadsvernieuwing. Typenamen als "inhalers" en "beheerders" voor
groepen van gemeenten getuigen hier ook van (Ministerie VROM, 1990).
Echter, niet alleen van de zijde van de Rijksoverheid maar ook op lokaal niveau
acht men het gewenst dat in de stadsvernieuwing meer rekening gehouden wordt
met de voortgang van de stadsvernieuwing (VNG, 1990). De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) signaleert echter een dilemma: "de noodzakelijke gemeentelijke bestedingsvrijheid staat op gespannen voet met de behoefte om
voortgang te meten" (VNG, 1990). Door de voortgang van de stadsvernieuwing
in de verdeelsleutel van het fonds tot uitdrukking te brengen denkt men dat
dilemma te kunnen omzeilen. Er ontstaat dan namelijk een automatisch verdeelmechanisme, dat het geld doelmatig over de gemeenten verdeelt, zodat de
middelen kunnen worden ingezet daar waar de problemen het grootst zijn, met
behoud van de gemeentelijke bestedingsvrijheid (VNG, 1990).
Het is natuurlijk essentieel dat er tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten overeenstemming bestaat over wat precies wordt verstaan onder voortgang in
de stadsvernieuwing. Daarbij speelt de definiëring en taakstelling van de
stadsvernieuwing een belangrijke rol. Immers, eerst moet duidelijk zijn wat
beoogd wordt, pas daarna kan worden bepaald in welk tempo die taakstelling
wordt bereikt (voortgangsmeting). Priemus e.a. (1991) toonden reeds aan dat er
wat dat betreft vooralsnog geen duidelijkheid bestaat. De Rijksoverheid heeft de
oorspronkelijke taakstelling uit de Nota Stads- en Dorpsvernieuwing uit 1981 als
expliciet ijkpunt gehanteerd voor de evaluatie van de stadsvernieuwing, oftewel
voor het meten van de in de jaren tachtig geleverde prestaties.
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"Doordat vele stadsvemieuwingsbehoeften in de jaren tachtig sterk zijn gegroeid (veroudering
van de gebouwen voorraad, milieuproblemen, infrasllukturele ingrepen, maatschappelijke
verloedering in delen van sommige steden, etc.) worden de prestaties in de jaren tachtig
systematisch overschat en de huidige achterstanden onderschat" (Priemus e.a., 1991).

Tegelijkertijd onderkent diezelfde Rijksoverheid dat er gedurende de jaren
tachtig wel nieuwe aktiviteiten in het kader van de stadsvernieuwing zijn
ontplooid ("later ontwikkelde taken"; Ministerie VROM, 1990). Dit soort
onduidelijkheden zal eerst moeten worden opgelost voordat over voortgangsmeting gesproken wordt.
Wanneer de voortgang van de stadsvernieuwing in de (huidige) stadsvernieuwingssleutel wordt opgenomen, moet in ieder geval gewaarborgd worden dat de
huidige sleutelkenmerken gehandhaafd blijven (zie ook paragraaf 1.3):
objektiviteit;
kontinuïteit;
beleidsongevoeligheid.
Zonder nu de systematiek van de stadsvernieuwingssleutel als zodanig ter
diskussie te stellen zullen een aantal mogelijkheden voor de voortgangsmeting
binnen de stadsvernieuwing(ssleutel) de revue passeren. Het betreft vooral een
kwalitatieve inventarisatie van mogelijkheden om binnen de huidige of binnen
een toekomstige sleutel de voortgang in te brengen. In het onderzoek is geen
aandacht besteed aan de kwantitatieve gevolgen van de diverse manieren van
voortgangsmeting voor de verschillende (groepen van) gemeenten.
7.2

Voortgangsmeting in de sleutel

Huidige sleutel
"De huidige stadsvernieuwingssleutel is opgebouwd uit een aantal tamelijk
statische faktoren. Daarin komt ook de oorspronkelijke opvatting over stadsvernieuwing als oneindig proces naar voren" (VNG, 1990). Echter, zowel de Rijksoverheid als de VNG zien de stadsvernieuwing wel als een in beginsel eindig
proces (Ministerie VROM, 1990; VNG, 1990). Zo bezien zal dat dan ook in de
sleutel tot uitdrukking moeten komen, hetgeen in de huidige sleutel slechts in
beperkte mate het geval is.
Voor wat betreft de faktoren a en b, respektievelijk de vooroorlogse woningvoorraad en het aantal woningen in meergezinshuizen van voor 1931, heeft de sloop
van woningen iets van doen met de voortgangsmeting. Immers, een woning
gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog of een etagewoning gebouwd voor 1931
die wordt gesloopt en vervangen door een nieuwbouwwoning, telt niet meer mee
in de sleutel. Er is een verbeterde situatie ontstaan; de oude slechte woning is
gesloopt en er is een nieuwe moderne woning voor in de plaats gekomen.
Sloop/nieuwbouw is echter maar een beperkt deel van de stadsvernieuwingsopgave. De verbetering van woningen komt in de huidige sleutel in het geheel niet
tot uitdrukking. Het element sloop/nieuwbouw is binnen de huidige sleutel dan
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ook te eenzijdig voor het meten van de voortgang. Bovendien kreëert het een
zekere mate van onrechtvaardigheid. In steden waar het stadsvernieuwingsbeleid
vooral op sloop/nieuwbouw gericht is geweest, wordt men als het ware "gestraft"
voor dit beleid in vergelijking met steden waar het beleid met name gericht was
op grondige verbetering van de woningvoorraad in stadsvernieuwingsgebieden. In
het eerste geval tellen woningen niet meer mee voor de verdeling van de
middelen uit het stadsvernieuwingsfonds, in het tweede geval wel (deze woningen blijven immers meetellen als woningen van voor de Tweede Wereldoorlog of
van voor 1931).
Binnen de faktor b speelt het aangekocht bezit een specifieke rol, met name
wanneer eraan wordt gedacht om deze faktor weer in zijn oorspronkelijke staat
(ten tijde van de sleutel 1985) in de sleutel op te nemen. Een groot deel van de
partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen wordt namelijk door gemeenten
opgekocht, tegen vaak hoge kosten verbeterd en overgebracht naar de sociale
huursektor. De vraag is of de omzetting van deze woningen van de ene naar de
andere sektor ook in de sleutel opgenomen dient te worden. Enerzijds is er veel
voor te zeggen vanwege het feit dat de woning nu eenmaal behoort tot de
sociale sektor en daarenboven opgeknapt is. Deze woning telt dan dus eigenlijk
terecht niet meer mee voor deze faktor binnen de sleutel. Anderzijds is met het
uitvoeren van een dergelijke procedure een grote financiële last gemoeid, die in
geen verhouding staat tot de geringe uitgaven voor verbetering van partikuliere
vooroorlogse huurwoningen. Als zodanig kan men er voor kiezen om de woning
wel binnen de faktor b te handhaven, zodat er blijvend inkomsten naar de lokale
overheid vloeien.
Het aangekocht bezit is met name in de vier grote steden gekoncentreerd. Navenant hebben deze gemeenten ook financiële middelen vrijgemaakt voor het
(voorlopig) opknappen van deze woningen c.q. zullen ze financiële middelen
moeten vrijmaken om deze woningen in de nabije toekomst op te knappen (zie
o.a. Priemus e.a., 1991).
Binnen de historische faktor (h) en de bedrijvenfaktor (i) wordt de voortgang
slechts zeer summier of in het geheel niet tot uitdrukking gebracht. In de
bedrijvenfaktor is een verhoudingsgetal opgenomen, waarbij de relatie tussen het
aantal woningen gebouwd voor 1945 en het totaal aantal woningen naar voren
komt. Dit verhoudingsgetal is in deze faktor opgenomen om uitdrukking te geven
aan het feit dat het hier gaat om de problematiek rondom bedrijvigheid in
stadsvernieuwingsgebieden (zie ook hoofdstuk 5). Sloop/nieuwbouw beïnvloedt
ook hier de omvang van de woningvoorraad (zowel van voor 1945 als totaal) en
zal als zodanig de omvang van de faktor i uit de sleutel doen afnemen. Het gaat
hier echter slechts om een verhoudingsgetal en om een beperkt deel van de
stadsvernieuwingssleutel, zodat de invloed op de verdeling van de middelen
gering zal zijn.
Binnen de historische faktor wordt de voortgang in het geheel niet gemeten. Dit
kan enerzijds worden gerechtvaardigd door te stellen dat het conserveren van
monumentale panden binnen stads- of dorpsgezichten een konstante stroom aan
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financiële middelen vergt. Anderzijds kan worden beargumenteerd dat eenmaal
opgeknapte monumenten (voorlopig) geen financiering meer behoeven, en dus
ook niet meer in de betreffende faktor behoeven te worden opgenomen.
Tussentijds is overigens het geld dat het Ministerie van WVC beschikbaar stelde
voor de monumentenzorg wegens bezuinigingen uit het stadsvernieuwingsfonds
verdwenen.

Toekomstige sleutel
Op welke wijze zou de voortgang van de stadsvernieuwing dan (meer) in een
(nieuwe) stadsvernieuwingssleutel kunnen worden verdiskonteerd?
Zoals hierboven is aangestipt worden woningverbetering en de voortgang daarin
in de huidige sleutel niet gemeten, terwijl dat voor het slopen van woningen wel
het geval is. Het inbrengen van de voortgang ten aanzien van de woningverbetering is echter niet eenvoudig te realiseren. Reeds in de evaluatiefase van het
Belstato-projekt is gebleken dat het achterhalen van de geleverde woningverbeteringsprestaties een moeilijke zaak is (Ministerie VROM, 1990).
De verbeteringsprestaties zijn in het Belstato-projekt gemeten met behulp van
het door het Ministerie afgegeven aantal beschikkingen. Aangetoond is dat
daarbij een aantal problemen de kop op steken. Zo zijn alle soorten verbeteringen meegeteld, inklusief instandhouding, groot onderhoud en ingrepen met een
beperkte investering en een beperkte afschrijvingstermijn (de ene verbetering is
de andere niet). Voorts leidt niet elke afgegeven beschikking tot realisatie,
terwijl er bovendien niet is gekorrigeerd voor ingrepen die achtereenvolgens in
dezelfde woning zijn uitgevoerd, of ingrepen aan reeds gesloopte woningen (zie
Priemus e.a., 1991).
Volgens de VNG is het hanteren van de Kwalitatieve Woning-registratie (KWR)
een mogelijkheid om de verbeterprestaties in de sleutel tot uitdrukking te
brengen en tegelijkertijd de bestedingsvrijheid van gemeenten te handhaven. De
KWR is een onderzoek op nationaal niveau en meet de bouwtechnische achterstand van woningen, uitgedrukt in guldens. De VNG signaleert zelf al een drietal
problemen die hieruit voortvloeien:
a.
Vanwege het niveau van onderzoek kunnen er geen uitspraken op lokaal
niveau gedaan worden.
b.
Stadsvernieuwing is meer dan het verbeteren van de bouwtechnische staat
van woningen.
c.
Het gewicht van deze faktor in de sleutel (VNG, 1990).
Als oplossing voor het eerste probleem stelt de VNG voor om in alle rechtstreekse gemeenten een eigen KWR-onderzoek uit te voeren; een aantal
gemeenten en provincies doet dit al. Het opzetten van zo'n tachtig KWRonderzoeken is echter een zeer kostbare zaak en de vraag rijst dan direkt wie
dat gaat betalen; de Rijksoverheid, de lokale overheid of het stadsvernieuwingsfonds. Bovendien zullen de gemeenten onderlinge afstemmingsproblemen
moeten oplossen.
Stadsvernieuwing is zeker meer dan alleen het verbeteren van de bouwtechnische staat van woningen. Zo moet er bijvoorbeeld ook veel gebeuren aan
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verbetering van de woonomgeving en zullen milieuhinderlijke bedrijven verplaatst moeten worden. Hiervoor kunnen aparte faktoren in de sleutel worden
opgenomen, of zijn reeds faktoren in de sleutel aanwezig (faktor i).
Het toekennen van een gewicht aan deze faktor is vooral een politiek probleem.
Gedacht kan worden het aandeel van de kosten voor woningverbetering in de
totale kosten voor de stadsvernieuwing gedurende de afgelopen jaren als uitgangspunt te kiezen. Dit aandeel zou dan als gewicht voor de komende jaren
kunnen gelden.
Er bestaan echter ook nog andere mogelijkheden dan hierboven om de KWR in
de stadsvernieuwingssleutel op te nemen. Tegelijkertijd kan daarmee een deel
van de hiervoor geschetste problematiek worden opgelost. In plaats van het
verrichten van een KWR-onderzoek per gemeente, kan worden gedacht aan het
differentiëren van de uitkomsten van het nationale KWR-onderzoek naar
bepaalde groepen gemeenten. Per groep van gemeenten kan namelijk de
kwalitatieve achterstand van de woningvoorraad worden bepaald. De woningvoorraad zou daarbij opgesplitst kunnen worden in een aantal segmenten, naar
bouwjaarklasse (te weten (a) tlm 1945, (b) 1946-1967 en (c) na 1967), en naar
beheervorm (te weten koopsektor, sociale huursektor, partikuliere huursektor en
aangekocht bezit). Tevens kan de woningvoorraad worden onderscheiden naar
het type woning (eengezins/meergezins). Gezien het feit dat het bij de KWR om
een steekproefonderzoek gaat, moet men bij het 'kruisen' van de verschillende
bovengenoemde variabelen echter wel beducht zijn voor te geringe aantallen,
waardoor analyses onmogelijk worden (betrouwbaarheid is dan in het geding).
Uiteindelijk kan met behulp van de KWR een specifieker inzicht worden verkregen in de mate van achterstand naar delen van de woningvoorraad, en daarmee
in de stadsvernieuwingsopgave die nog te wachten staat.
Wanneer wordt gesproken over groepen van gemeenten zou men de in dit
rapport gehanteerde indeling kunnen nastreven. Het betreft dan de volgende
gemeentegroepen:
- vier grote steden,
- overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners,
- gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners,
- gemeenten met 30.000 - 50.000 inwoners,
- gemeenten met minder dan 30.000 inwoners.
Het is logisch om de mate van achterstand in de woningvoorraad binnen de
stadsvernieuwingssleutel in verband te brengen met de faktoren a en b. Binnen
deze faktoren wordt namelijk de relatie tussen stadsvernieuwing en delen van de
woningvoorraad tot uitdrukking gebracht. Binnen de genoemde faktoren uit de
huidige sleutel zou dan de gekonstateerde mate van achterstand per woningvoorraadsegment, als parameter kunnen worden ingebouwd. Net als de verstedelijkingsfaktor zal ook deze "verbeteringsfaktor" kunnen verschillen per groep van
gemeenten.
Daarnaast kan men ook denken aan het invoeren van een nieuwe, aparte faktor
waarin de mate van achterstand in (delen van) de woningvoorraad, c.q. de
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voortgangsmeting tot uitdrukking wordt gebracht. Ook in dit geval kan de ''verbeteringsfaktor" verschillen voor de verschillende groepen van gemeenten.
Naast het meten van de verbeterprestaties wordt de voortgang van de stadsvernieuwing natuurlijk impliciet al in de verdeelsleutel ingebracht door een nieuw
element als naoorlogse probleemkomplexen in de sleutel op te nemen. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat het van evenwicht getuigt door tegelijkertijd met
het toevoegen van nieuwe faktoren aan de sleutel ook pogingen te ondernemen
om met betrekking tot bestaande faktoren de voortgang te bepalen. Dit kan er
bijvoorbeeld toe leiden dat bouwjaargrenzen binnen bepaalde bestaande
faktoren uit de sleutel worden verruimd, C.q. verlegd.

7.3

Evaluatie

Het lijkt erop dat de voortgang binnen de stadsvernieuwing in de nabije toekomst een rol gaat spelen bij de verdeling van de middelen uit het stadsvernieuwingsfonds over (groepen van) gemeenten. De Rijksoverheid typeert gemeenten
al naar de mate van voortgang in de stadsvernieuwing, terwijl de VNG de
eindigheid van de stadsvernieuwing (een overheidsstandpunt op zowel nationaal
als lokaal niveau) koppelt aan de voortgangsmeting bij de verdeling van het
fonds.
Binnen de huidige stadsvernieuwingssleutel komt de voortgang binnen de
stadsvernieuwing maar zeer summier naar voren. Alleen het slopen van een deel
van de oudere woningvoorraad duidt op het voortgangsproces in de stadsvernieuwing en is als zodanig van invloed op de verdeling van de middelen voor de
stadsvernieuwing. De voortgang in de woningverbetering komt bijvoorbeeld in
het geheel niet tot uitdrukking in de huidige sleutel.
Ten aanzien van het meten van de voortgang qua woningverbetering kan de
KWR uitkomst bieden. Zodra de volledige KWR voor onderzoek beschikbaar is,
zal nader onderzoek moeten uitwijzen hoe de omvang van bouwtechnische
gebreken, die de KWR meet, samenhangen met kategorieën gemeenten. Tevens
zal dan nader onderzoek moeten worden verricht naar de gevolgen van het
inbrengen van de voortgangsmeting in de sleutel voor de verdeling van de
middelen uit het stadsvernieuwingsfonds.
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8

KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1

Samenvatting en evaluatie

In het onderhavige rapport is aandacht geschonken aan de gevolgen van mogelijke veranderingen in de stadsvernieuwingssleutel. Samen met het stadsvernieuwingsfonds werd deze sleutel bij wet (Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing;
WSDV) in 1985 ingevoerd. Via deze wet werden een groot aantal financiële
regelingen in het kader van de stadsvernieuwing gebundeld in één fonds. De
stadsvernieuwingssleutel draagt daarbij zorg voor de verdeling van het geld uit
dat fonds over de verschillende gemeenten in Nederland. Wanneer een gemeente volgens die sleutel een aandeel van meer dan één promille uit het fonds
ontvangt, dan behoort zo'n gemeente tot de groep rechtstreekse gemeenten.
Deze gemeenten ontvangen dat geld, het woord zegt het al, rechtstreeks van de
Rijksoverheid. Is het aandeel van een gemeente minder dan één promille, dan
behoort men tot de groep niet-rechtstreekse gemeenten, waarvoor de provincie
als budgethouder optreedt. De provincie ontvangt in dat geval het geld van de
Rijksoverheid en draagt zorg voor de verdeling ervan over de niet-rechtstreekse
gemeenten.
De stadsvernieuwingssleutel is na de invoering in 1985 aangepast in 1990 en
wordt veelal in de vorm van een formule weergegeven (zie ook hoofdstuk 2).
Die formule is onder andere opgebouwd uit een viertal faktoren die de omvang
van het stadsvernieuwingsbudget voor een gemeente mede bepalen. In de
huidige sleutel gaat het daarbij om de volgende faktoren:
faktor a
aantal vooroorlogse woningen;
faktor b
aantal woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931;
faktor h
historische faktor;
faktor i
. bedrijvenfaktor.
Daarnaast zijn er nog een aantal grootheden die van belang zijn, zoals de mate
van verstedelijking en het niveau van het gemiddelde inkomen per inwoner in
een gemeente. Dit alles levert voor de sleutel van 1990 de volgende formule op:
s(a +i) + b + h
C2

= s(a + BlO fw) + b +

(lhp + 2m)

C2
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In nauwe samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), de opdrachtgever voor het onderzoek, is nagegaan wat de gevolgen zijn
van veranderingen in de faktoren i en b uit de sleutel, voor de aandelen van de
verschillende (groepen van) gemeenten in het stadsvernieuwingsfonds. Tevens is
geanalyseerd op welke wijze een nieuwe faktor 'naoorlogse probleemkomplexen'
(faktor p) in de sleutel opgenomen kan worden en wat de gevolgen daarvan zijn
voor de verdeling van het fonds over de gemeenten. Tenslotte is ook nog
aandacht besteed aan de wijze waarop de voortgang binnen de stadsvernieuwing
in de huidige stadsvernieuwingssleutel naar voren komt en hoe dit in z'n
algemeenheid in de sleutel naar voren zou kunnen komen.
Bij het 'versleutelen' van de verschillende genoemde (nieuwe) faktoren dient
rekening te worden gehouden met een aantal algemene sleutelkenmerken, die
het best zijn te verwoorden met de termen eenvoud, beleidsongevoeligheid, en
gemakkelijke meetbaarheid. Voor de wijze waarop de verschillende faktoren in
de sleutel worden verwerkt, geldt bovendien dat ze samen met de andere
elementen uit de sleutel tot uitdrukking brengen dat:
a.
er een verschil bestaat in omvang van de stadsvernieuwing;
b.
er een verschil aanwezig is in kosten per eenheid;
c.
de urgentie van de stadsvernieuwingsproblematiek verschilt.

Faktorb
Opvallend is het feit dat bij de verandering van de stadsvernieuwingssleutel in
1990 werd gesteld dat vanwege het ontbreken van data het niet langer mogelijk
was om partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen in een aparte faktor b
op te nemen. Destijds werd dan ook besloten om de faktor b te verruimen tot
alle woningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931.
Vandaag de dag blijken de relevante data echter wel voorhanden, zodat niets de
opname van de oorspronkelijke faktor b in de stadsvernieuwingssleutel in de weg
staat. Voor de 'hernieuwde' faktor b zijn een viertal varianten doorgerekend.
Daarbij is niet alleen rekening gehouden met de beschikbaarheid van de data,
maar tevens met de koncentratie van de stadsvernieuwingsopgave in het partikuliere deel van de vooroorlogse voorraad huurwoningen in meergezinshuizen. Dit
leidt er niet alleen toe dat wordt voorgesteld om de op te stellen varianten voor
faktor b toe te spitsen op het partikuliere deel van het desbetreffende segment
van de woningvoorraad, maar tevens dat de bo~wjaargrens wordt verruimd van
1931 tot 1945. Immers de mate van achterstand in de voorraad partikuliere
huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd tussen 1931 en 1945 verschilt niet
veel van die in de voorraad partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen
gebouwd voor 1931. De onderstaande vier varianten voor de faktor b zijn in het
onderzoek betrokken:
I
aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990;
11
aantal partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931
en aanwezig in 1990;
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111

aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990;
IV
aantal partilruliere huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945
en aanwezig in 1990.
Bij de analyse van de gevolgen van invoering van één van de bovenstaande
varianten is het gewicht van elk van deze varianten op dezelfde wijze bepaald als
het gewicht van de huidige faktor b in de stadsvernieuwingssleutel. Dit betekent
dat evenals bij faktor a het desbetreffende aantal woningen in een variant
bepalend is voor het uiteindelijke aandeel van deze variant voor de faktor b in
de sleutel.
Uit de analyses blijkt dat het invoeren van de varianten I en 11, dat wil zeggen
de (partikuliere) huurwoningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931, leidt
tot een geringer aandeel voor de vier grote steden in het stadsvernieuwingsfonds
dan volgens de huidige stadsvernieuwingssleutel. Het toespitsen van de faktor b
op alleen de partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen (variant 11) levert
voor deze gemeenten het grootste verlies op. Een verruiming van de bouwjaargrens (varianten III en IV) betekent voor de vier grote steden in feite een
'verzachting van de pijn'. Binnen variant 111 neemt het aandeel van de vier grote
steden in het fonds dan zelfs iets toe ten opzichte van het huidige aandeel.
De overige gemeenten met meer dan 100.000 inwoners gaan er in geen van de
varianten in aandeel op achteruit. De grootste toename van het aandeel treedt
op wanneer binnen de faktor b wordt uitgegaan van alle partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen (varianten 11 en IV). De verruiming van de bouwjaargrens heeft voor deze gemeentegroep een licht 'afromend' effekt. De aandelen
lopen iets terug, maar blijven nog altijd op of net boven het huidige niveau.
De aandelen van de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners schommelen
rondom het huidige aandeel. Wanneer gerekend wordt met de totale voorraad
huurwoningen in meergezinshuizen, gebouwd voor 1931 (variant I), dan blijft het
aandeel gelijk. Toespitsing op alleen het partikuliere deel van dat segment levert
een geringe winst op voor deze gemeentegroep. De verruiming van het bouwjaar
binnen de onderhavige faktor betekent voor de middelgrote gemeenten dat het
aandeel afneemt (variant lIl) C.q. gelijk blijft (variant IV).
Binnen de varianten I en 11 zijn de kleinste gemeenten (minder dan 50.000
inwoners) duidelijk in het voordeel; vooral wanneer binnen de faktor b rekening
wordt gehouden met de partikuliere voorraad (variant 11). Een verruiming van
de bouwjaargrens (varianten III en IV) is van negatieve invloed op het aandeel
van deze gemeentegroep in vergelijking met de eerste twee varianten. Bij een
verruiming van het bouwjaar binnen de totale voorraad huurwoningen in
meergezinshuizen (variant lIl) neemt het aandeel zelfs af ten opzichte van het
huidige niveau.
Wanneer wordt gekeken naar de veranderingen van de aandelen voor de
rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten, verandert er weinig. Zowel het
aandeel van als het aantal rechtstreekse en niet-rechtstreekse schommelt rond
het niveau volgens de huidige sleutel. Hoewel het totale aandeel van de rechtst71

reekse gemeenten niet veel varieert voor de verschillende varianten, verschilt het
aandeel 'stijgers' en 'dalers' onder deze gemeenten wel per variant. Voor de
varianten I, 11 en IV geldt dat minimaal driekwart van de gemeenten hun
aandeel zien toenemen ('stijgers'), terwijl dit in variant III slechts voor zo'n 8
procent van de rechtstreekse gemeenten is weggelegd. Andersom behoren
volgens de varianten I, 11 en IV tussen de 11 en 17 procent van de rechtstreekse
gemeenten tot de 'dalers' (aandeel neemt af), terwijl dat in variant III maar liefst
voor 87 procent van deze gemeenten geldt.
Wanneer voor het onderscheid tussen de rechtstreekse en niet-rechtstreekse
gemeenten wordt geanticipeerd op een nieuw in te stellen grens van 30.()()()
inwoners (in plaats van een aandeel van 1 promille), dan neemt het aantal
rechtstreekse gemeenten toe (108 in plaats van 84 nu). Het totale aandeel van
de rechtstreekse gemeenten varieert voor de verschillende varianten in dat geval
beduidend meer dan hiervoor is aangegeven. In het algemeen is een verruiming
van de bouwjaargrens binnen de faktor b gunstig voor de (nieuwe groep)
rechtstreekse gemeenten. De meest gunstige variant is variant 111, waarbij het
totale aandeel voor deze rechtstreekse gemeenten uitkomt op 826 promille (ten
opzichte van een huidig aandeel van 823 promille). Volgens variant 11 komt het
aandeel van deze gemeenten uit op 'slechts' 818 promille.
Wanneer tenslotte het gewicht in de sleutel van de verschillende varianten van
faktor b in ogenschouw wordt genomen, dan blijkt dit voor die varianten te
schommelen rond het huidige gewicht van 11 procent. Voor de varianten I, 11 en
IV ligt het eronder (respektievelijk 9,8, 8,0 en 10,2 procent), terwijl het gewicht
van variant III boven het huidige gewicht van faktor b ligt (12,7 procent).
Faktor p
Zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin begint de aanpak van de naoorlogse wijken van steeds groter belang te worden. De problemen bij de naoorlogse
woningvoorraad zijn niet alleen bouwtechnisch van aard en beperken zich niet
alleen tot het vroeg-naoorlogse deel van die voorraad. Ze kunnen ook te maken
hebben met de woonomgeving of het sociale leefklimaat. Er blijkt vaak een
koncentratie van de genoemde problemen op te treden in enkele wijken of
woningkomplexen. De aanpak van de naoorlogse wijken, en vooral de delen
daarvan die met veel problemen te maken hebben, vraagt soms om ingrijpende,
stadsvernieuwingsachtige maatregelen die gepaard gaan met zeer hoge kosten.
De VNG zag dan ook goede redenen om na te gaan of de naoorlogse probleemkomplexen als komponent opgenomen kunnen worden in de stadsvernieuwingssleutel, zodat de gemeenten die het meeste door deze probleemkomplexen worden getroffen, de financiële middelen ontvangen om maatregelen te treffen.
Het bepalen van de naoorlogse gebieden die dringend aangepakt moeten worden, is geen gemakkelijke opgave. Door de grote verscheidenheid aan problemen, die bovendien geheel verschillend kunnen worden ervaren, is een vergelijking tussen komplexen die verspreid liggen over geheel Nederland lastig. De
problemen zijn zo divers, dat voor een goede vergelijking heel veel verschillende
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faktoren gemeten zouden moeten worden. Omdat veel problemen elkaar
beïnvloeden en versterken, kan echter ook gesteld worden dat de meest-ernstige
'probleemkomplexen' door middel van enkele gegevens toch gevonden kunnen
worden.
Mede in het licht van de beschikbare data zijn in het onderhavige onderzoek de
'probleemkomplexen' afgebakend met behulp van een beperkt aantal gegevens.
Een eerste belangrijk kriterium voor het onderscheiden van de 'probleemkomplexen' is het percentage huurderving. Het percentage huurderving is een goede
graadmeter voor de verhuurbaarheid en bovendien eenduidig en relatief gemakkelijk te achterhalen. Verondersteld kan worden, dat bij komplexen waar zich
ernstige verhuurbaarheidsproblemèn voordoen, dikwijls ook andere problemen
voorkomen. Door het opsporen van komplexen met een hoog percentage
huurderving zouden de komplexen gevonden worden waar de problemen het
meest manifest zijn. Naast de genoemde voordelen van dit kriterium zijn er
echter ook enkele nadelen. Deze kunnen als volgt, samengevat, worden weergegegeven:
huurderving is weliswaar een goede en redelijk betrouwbare graadmeter
voor problemen, maar het is zeker geen perfekte graadmeter;
via de bron voor dit kriterium, de jaarverslagen van sociale verhuurders,
is het percentage huurderving alleen beschikbaar voor sociale verhuurders
(de problemen in komplexen van kommerciële verhuurders lijken echter
minder pregnant). Voorts betreft het administratieve komplexen (waarbinnen grote verschillen kunnen optreden) en is het percentage pas laat beschikbaar (omdat veel verhuurders de jaarverslagen erg laat inleveren
(hierdoor kan minder snel worden ingespeeld op recente ontwikkelingen).
De hoogte van het percentage huurderving is in het onderzoek gesteld op
minimaal 5 procent. Ditzelfde percentage wordt ook door het Ministerie van
VROM gehanteerd om naar aanleiding van leegstandsproblemen (met als gevolg
huurderving) huurverlaging toe te passen.
Een tweede kriterium wordt gevormd door het aantal woningen in 'probleemkomplexen' . Omdat de aanpak van gemeenten zich vooral richt op de woonomgeving (en het sociaal-beheer) op buurt- en wijkniveau is er besloten om kleinere
komplexen (die slechts relatief beperkte gemeentelijke ondersteuning bij de
aanpak nodig hebben) geheel weg te laten en uit te gaan van een minimumgrootte van 50 woningen. Het zou goed zijn wanneer er bij het vaststellen van de
'probleemkomplexen' afbakeningen mogelijk zouden zijn naar verpaupering/kwaliteit van de woonomgeving of naar bouwtype; beide zijn echter momenteel niet
mogelijk.
Daarnaast is voor het maken van een onderscheid in grote en kleine komplexen
besloten om uit te gaan van het aantal woningen in de 'probleemkomplexen' (en
wel zodanig dat bijvoorbeeld een komplex bestaande uit 1000 woningen 10 maal
zo zwaar meetelt als een komplex bestaande uit 100 woningen).
Ten vierde is er een beperking aan het bouwjaar opgelegd. Er zijn alleen
komplexen in het onderzoek betrokken die gebouwd zijn voor 1975 of voor 1970.
Bij veel van de recent gebouwde 'probleemkomplexen' is namelijk sprake van
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verhuurbaarheidsproblemen -die zijn ontstaan door te hoge huren. Hier lijken
huurverlaging en een intensiever sociaal beheer meer geëigende maatregelen ter
bestrijding van de problemen dan grootschalige technische ingrepen aan de
woning en de woonomgeving. Het nog verder inperken van het bouwjaar tot
bijvoorbeeld alleen de komplexen gebouwd voor 1960, leidt ertoe dat er nog
slechts een paar 'probleemkomplexen' overblijven.
Om tenslotte alleen die komplexen in het onderzoek te betrekken die struktureel
met problemen worden gekonfronteerd, is er in het onderhavige onderzoek voor
gekozen om alleen die 'probleernkomplexen' op te nemen die zowel in 1985 als
in 1989 als zodanig te boek stonden.
Met behulp van door het OTB verzamelde gegevens vanuit de jaarverslagen van
sociale verhuurders uit 1985 en 1989 is uiteindelijk een tweetal varianten opgesteld:
V
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1975 (tevens variant FV; zie hierna);
VI
Het aantal woningen in naoorlogse komplexen met 50 of meer woningen
en met een 'huurderving van ten minste 5% in zowel 1985 als 1989 en
gebouwd vóór 1970 (tevens variant FVI; zie hierna).
Deze twee varianten zijn op hun beurt op een tweetal manieren in de sleutel
opgenomen. In de eerste plaats is ervoor gekozen om de woningen in 'probleemkomplexen' te relateren aan de woningen in meergezinshuizen die als faktor
reeds in de sleutel zijn opgenomen (faktor b) en indirekt aan de vooroorlogse
woningen, die via faktor a in de sleutel zijn opgenomen. Deze wijze van versleutelen leidt ertoe dat er voor beide varianten geldt dat er niets verandert in de
aandelen van de verschillende gemeentegroepen in het stadsvernieuwingsfonds.
Dit is te verklaren uit het feit dat het aantal woningen in 'probleemkomplexen'
niet opweegt tegen het aantal woningen in meergezinshuizen respektievelijk het
aantal vooroorlogse woningen. Dit komt ook naar voren in het uiteindelijke
gewicht van de nieuwe faktor p in de sleutel, wanneer de onderhavige manier
van opname in de sleutel wordt toegepast. Het gewicht van de faktor p in de
stadsvernieuwingssleutel bedraagt voor variant V maar 0,5 procent en voor
variant VI slechts 0,2 procent. Het gewicht van de faktoren a en b in de sleutel
ligt daarentegen voor beide varianten boven de 73 procent respektievelijk 10,5
procent. Daarnaast is er in feite sprake van een onrechtvaardige behandeling van
faktor p voor wat betreft deze wijze van 'versleutelen'. ' De woningen in 'probleemkomplexen' vormen een geselekteerde groep, waarmee daadwerkelijk wat
aan de hand is, terwijl dat met de woningen uit de faktoren a en b helemaal niet
het geval hoeft te zijn.
Er is dan ook nog een tweede manier voor opname van de nieuwe faktor p in de
sleutel toegepast. Daarbij heeft de faktor p een vaststaand gewicht in de sleutel
toebedeeld gekregen, -analoog aan de faktoren h en i in de huidige sleutel.
Gezien het feit dat het vooralsnog niet mogelijk is om op basis van totale kosten,
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die nodig zijn voor de bestrijding van de problematiek in de onderhavige komplexen, een reëel gewicht te bepalen, is besloten een gewicht te bepalen op basis
van een aan~e~even bedrag aan financiële middelen. Daarbij is uitgegaan van
een jaarlijkse bijdrage van 50 miljoen gulden, hetgeen, op basis van de huidige
omvang van het stadsvernieuwingsbudget, neerkomt op een aandeel van ongeveer 4,5 procent in de sleutel voor de faktor p.
Dezelfde varianten, alleen nu met als afkorting respektievelijk FV en FVI,
leverden nu wel enige verschillen in aandeel op van de gemeentegroepen in het
stadsvernieuwingsfonds. De vier grote steden zien hun aandeel in het stadsvernieuwingsfonds volgens de beide varianten iets afnemen (respektievelijk 1 en 3
promille). De overige grote gemeenten worden gekonfronteerd met een grotere
afname van het aandeel; van 176 promille nu tot respektievelijk 172 en 171
promille voor de varianten FV en FVI. Het aandeel van de middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners) in het stadsvernieuwingsfonds neemt daarentegen in beide gevallen toe (van 123 promille nu tot respektievelijk 130 volgens
variant FV en 126 promille volgens FVI). De kleinste gemeenten worden in het
ene geval gekonfronteerd met een afname van het aandeel met 1 promille
(variant FV) en in het andere geval met een behoorlijke toename van 6 promille
(variant FVI).
De huidige rechtstreekse gemeenten krijgen bij toepassing van variant FV
gezelschap van twee en bij toepassing van variant FVI zelfs 3 extra gemeenten.
Het aandeel van de groep rechtstreekse gemeenten in het stadsvernieuwingsfonds neemt in beide gevallen ook toe (van 823 promille nu tot respektievelijk
828 en 830 promille). Een grens van 30.000 inwoners voor het onderscheiden van
rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten zou betekenen dat het aantal gemeenten toeneemt tot 108 (voor beide varianten), terwijl het aandeel van deze
'nieuwe' groep rechtstreekse gemeenten uitkomt op respektievelijk 827 en 822
promille.
Faktor i
In het onderzoek dat ten grondslag lag aan de invoering van de bedrijvenfaktor
in de stadsvernieuwingssleutel van 1990, werden reeds twijfels uitgesproken over
de wenselijkheid van het opnemen van een dergelijke faktor in de sleutel.
Enerzijds had dit te maken met onderzoekstechnische zaken (o.a. het feit dat het
om een steekproefonderzoek ging), terwijl het anderzijds niet mogelijk was om
op het niveau van de stadsvernieuwingsgebieden uitspraken te doen over de daar
aanwezige bedrijven wegens het ontbreken van gegevens.
In de uiteindelijke bedrijvenfaktor uit de sleutel heeft men gepoogd deze
bezwaren via aanpassingen weg te werken. Er zijn echter een aantal elementen
in de huidige bedrijvenfaktor die op zijn minst bevreemding wekken of die in het
voordeel lijken te zijn van bepaalde gemeenten.
Zo heeft men in de faktor een verhoudingsgetal ingebracht waaruit de relatie
tussen bedrijvigheid en stadsvernieuwing zou moeten blijken, zijnde de verhouding tussen het aantal vooroorlogse woningen en het totaal aantal woningen in
een gemeente. Afgezien van het feit dat men op deze wijze geen direkt statis75

tisch verband legt tussen de stadsvernieuwing en de aanwezigheid van bedrijven
en afgezien van het feit dat men op deze wijze de stadsvernieuwing inperkt tot
alleen het ingrijpen in de vooroorlogse woningvoorraad, lijken de grotere
gemeenten (met name de vier grote steden) door dit verhoudingsgetal te worden
bevoordeeld. In deze steden is namelijk een relatief groot deel van de woningvoorraad gebouwd voor 1945.
Daarnaast is er voor de vier grote steden een korrektiefaktor ingevoerd binnen
de bedrijvenfaktor vanwege het feit dat de verwervingskosten per m2 in deze
steden hoger zijn. De korrektiefaktor leidt tot een verdubbeling van het uit te
keren bedrag. Eveneens wordt de bedrijvenfaktor in de sleutel vermenigvuldigd
met de verstedelijkingsfaktor. Deze laatstgenoemde faktor is voor de grote
steden het hoogst.
Dit alles leidt ertoe dat de negatieve gevolgen van invoering van de bedrijvenfaktor voor de vier grote steden voor een groot deel teniet worden gedaan. Het
aandeel van de vier grote steden in het stadsvernieuwingsfonds zou ondanks de
genoemde 'voordeeltjes' zijn teruggelopen, als de verandering van de stadsvernieuwingssleutel in 1990 alleen had bestaan uit het opnemen van een bedrijvenfaktor in de sleutel. Het zijn met name de kleinere gemeenten (minder dan
50.000 inwoners), die profiteerden van de invoering van de bedrijvenfaktor.
Naast het feit dat er inhoudelijke kanttekeningen gemaakt kunnen worden ten
aanzien van de huidige bedrijvenfaktor in de stadsvernieuwingssleutel, wordt er
de laatste jaren steeds meer gesproken over een andere aanpak van de problematiek rondom bedrijvigheid en stadsvernieuwing (inklusief bodemsanering). De
algemene financiering via het stadsvernieuwingsfonds wordt daarbij veelal als
onvoldoende beschouwd en zou beter tot zijn recht komen via specifieke
planfinanciering. Hiervoor zou dan een 'centrale knelpuntenpot' in het leven
kunnen worden geroepen.
Het voorgaande heeft ertoe geleid dat alle in het onderzoek betrokken rekenvarianten ook zijn uitgevoerd met weglating van de bedrijvenfaktor. Tevens is ook
een berekening uitgevoerd waarbij de bedrijvenfaktor uit de huidige sleutel is
weggelaten. Op deze wijze zijn er dus zeven extra rekenvarianten in het onderzoek opgenomen:
Sleutel90a weglaten van de bedrijvenfaktor uit de huidige stadsvernieuwingssleutel;
Ia
weglaten bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990;
Ha
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen gebouwd voor 1931 en aanwezig in 1990;
lIla
weglaten bedrijvenfaktor + aantal huurwoningen in meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990;
IVa
weglaten bedrijvenfaktor + aantal partikuliere huurwoningen in
meergezinshuizen gebouwd voor 1945 en aanwezig in 1990;

76

Va

Vla

FVa
FVla

weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkompi exen' gebouwd voor 1975 + een aandeel in de sleutel gerelateerd
aan faktor b;
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1970 + een aandeel in de sleutel gerelateerd
aan faktor b;
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkomplexen' gebouwd voor 1975 + een 'gefixeerd' aandeel in de sleutel;
weglaten bedrijvenfaktor + aantal woningen in 'probleemkompi exen' gebouwd voor 1970 + een 'gefixeerd' aandeel in de sleutel.

In het algemeen kan worden gesteld dat weglaten van de bedrijvenfaktor
(variant Sleutel90 zonder bedrijvenfaktor) uit de sleutel vooral gunstig is voor de
vier grote steden en dat de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners hun
aandeel zien afnemen.
Geheel in overeenstemming met het voorgaande neemt het aandeel van de
rechtstreekse gemeenten toe (van 823 promille nu tot 826 promille), wanneer de
bedrijvenfaktor uit de sleutel wordt gelaten. Immers, de grotere gemeenten, die
hiervan profiteren, behoren tot de rechtstreekse gemeenten. Andersom neemt
het aandeel van de niet-rechtstreekse gemeenten af met 3 promille.
Wanneer de bedrijvenfaktor uit de stadsvernieuwingssleutel wordt weggelaten
dan wordt het procentuele gewicht van deze faktor in de sleutel (11 procent)
logischerwijs verdeeld over de gewichten van de faktoren a en b in de sleutel.
Immers, het gewicht van de historische faktor in de sleutel blijft konstant omdat
het is gefixeerd op een percentage van 4,5 procent. De wijze waarop het 'vrijkomende' gewicht van de bedrijvenfaktor wordt verdeeld over de faktoren a en b is
grotendeels gebaseerd op de verhouding tussen het aantal woningen van faktor a
(± 1,5 miljoen) en het aantal woningen van faktor b (± 325.000).

Voortgangsmeting
De voortgang van de stadsvernieuwing zal van groot belang zijn bij het formuleren van het toekomstige Rijksbeleid met betrekking tot de stadsvernieuwing.
Zowel de Rijksoverheid als de lokale overheden pleiten voor het meer rekening
houden met het voortgangsproces (zie o.a. Ministerie VROM, 1990; VNG,
1990). De laatsten signaleren echter wel dat daarbij een dilemma zal moeten
worden opgelost: "de noodzakelijke gemeentelijke bestedingsvrijheid staat op
gespannen voet met de behoefte om voortgang te meten".
Een van de mogelijkheden daartoe is het opnemen van de voortgangsmeting in
de stadsvernieuwingssleutel. Hiermee zouden de middelen (automatisch) terecht
komen bij de gemeenten waar de behoeften het grootst zijn. Overeenstemming
tussen de verschillende overheidslagen over de inhoud van het begrip voortgang
is daarbij van groot belang.
In de huidige sleutel komt de voortgang in de stadsvernieuwing maar mondjesmaat tot uitdrukking. Alleen de sloop van woningen die behoren tot respektievelijk de faktoren a en b leidt ertoe dat deze woningen voor de stadsvernieuwings77

sleutel niet meer meetellen. Sloop/nieuwbouw is echter maar een beperkt deel
van de opgave; de voortgang qua woningverbetering komt in het geheel niet tot
uitdrukking in de sleutel. Naast het feit dat dit als een gemis kan worden
ervaren, is het ook enigszins onrechtvaardig. In steden waar men zich meer heeft
toegelegd op sloop/nieuwbouw dan op woningverbetering, om wat voor redenen
dan ook, wordt men de dupe van het eigen beleid; men krijgt minder uitgekeerd
uit het stadsvernieuwingsfonds.
Ook binnen de historische faktor en binnen de bedrijvenfaktor komt de voortgang in de stadsvernieuwing slechts zeer summier tot uitdrukking. Alleen het in
de bedrijvenfaktor opgenomen verhoudingsgetal 'aantal woningen gebouwd voor
1945': 'totaal aantal woningen' heeft iets met de voortgang van doen.
Het is echter niet eenvoudig om de voortgang in de stadsvernieuwing vanwege
met name het niet beschikbaar zijn van voldoende of goede (dat wil onder
andere zeggen: 'onderling vergelijkbaar') data op het lokale niveau. Voor wat
betreft het meten van de voortgang binnen de woningverbetering ligt het voor de
hand te bezien of het landelijke onderzoek 'Kwalitatieve Woning Registratie'
(KWR) geen uitkomst kan bieden. In dit onderzoek kunnen echter ook geen
uitspraken op het lokale niveau gedaan worden. Hoewel het mogelijk zou zijn
om een dergelijk onderzoek op lokaal niveau uit te voeren, brengt dit nogal wat
kosten en onderlinge afstemrnings- en koördinatieproblemen met zich. Dit geldt
ook voor de mogelijkheid om een dergelijk omvangrijk onderzoek alleen in de
rechtstreekse gemeenten uit te voeren.
Wel kan worden overwogen om een soort 'verbeteringsfaktor' te ontwikkelen
vanuit het landelijke KWR-onderzoek. Deze 'verbeteringsfaktor' zou dan
analoog aan de verstedelijkingsfaktor voor groepen van gemeenten in de sleutel
kunnen worden opgenomen. Vanuit het landelijke KWR-onderzoek is het
namelijk mogelijk voor een aantal groepen van gemeenten uitspraken te doen.
over de mate van achterstand van de woningvoorraad. De woningvoorraad kan
daarbij worden onderscheiden in een aantal segmenten op basis van het bouwjaar « 1945, 1945-1967, > 1967), woningtype (eengezins/meergezins) en de
beheervorm (koopsektor, sociale huursektor, partikuliere huursektor en aangekocht bezit). Binnen de faktoren a en b uit de huidige sleutel zou dan de
gekonstateerde mate van achterstand per woningvoorraadsegment, als parameter
kunnen worden ingebouwd. Net als de verstedelijkingsfaktor zal ook deze
'verbeteringsfaktor' per gemeente verschillen. Daarnaast kan ook worden
gedacht aan het kreëren van een apart kriterium in de stadsvernieuwingssleutel
(waarin de genoemde parameters een rol zouden kunnen spelen).

8.2

Aanbevelingen

Vanuit het voorgaande kunnen voor de verschillende onderzochte (nieuwe)
elementen uit de stadsvernieuwingssleutel een aantal aanbevelingen worden
geformuleerd. .
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Faktor b

Gezien het feit dat het ontbreken van data niet langer een reden is om faktor b
toe te spitsen op het deel van de vooroorlogse woningvoorraad waar in het
algemeen de achterstanden het grootst zijn, wordt aanbevolen om de partikuliere
huurwoningen in meergezinshuizen (weer) in de stadsvernieuwingssleutel op te
nemen. De mate van achterstand in dit deel van de woningvoorraad gebouwd
tussen 1931 en 1945 doet niet onder voor die in dezelfde woningen gebouwd
voor 1931. Vandaar dat tegelijkertijd wordt voorgesteld om de bouwjaargrens
voor het segment partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen te verruimen
tot 1945.
Faktor p

Voor wat betreft het definiëren van 'probleemkomplexen' kan worden gesteld
dat de in dit onderzoek toegepaste operationalisatie in voldoende mate ook
daadwerkelijk leidt tot een selektie van de komplexen waarin zich de grootste
problemen voordoen. Bij de aanpak van probleemkomplexen ligt de inbreng van
gemeenten op de aanpassing van de woonomgeving. De kwaliteit van de
woonomgeving blijkt vooralsnog niet goed objektief meetbaar en wordt zodoende
slechts indirekt meegenomen in de definitie (via het percentage huurderving).
Lastiger is het om nu reeds aan te geven op welke wijze het gewicht van de
nieuwe faktor p in de sleutel moet worden bepaald. Het relateren van faktor p
aan de bestaande faktoren a en b uit de sleutel moet worden verworpen vanwege het feit dat met de faktor p in feite iets anders wordt gemeten dan met de
faktoren a en b. In faktor p gaat het om een geselekteerde kategorie woningen
die daadwerkelijk met problemen te kampen hebben, terwijl dat voor de
woningen uit de faktoren a en b niet het geval hoeft te zijn. Daarenboven brengt
deze wijze van 'versleutelen' dusdanig weinig verschil in verdeling van de
fondsgelden te weeg in vergelijking met de huidige sleutel, dat het opnemen van
de faktor p in dit geval net zo goed achterwege gelaten kan worden. Het op deze
wijze opnemen van de faktor p in de sleutel leidt in onvoldoende mate tot een
verdeling van middelen, die recht doet aan de verschillen in problematiek per
(groep van) gemeente(n).
Als de faktor p zou worden ingevoerd, wordt aanbevolen om aan de faktor peen
gefixeerd gewicht in de sleutel toe te kennen (analoog aan de huidige bedrijvenfaktor en historische faktor). Dit gewicht kan dan gebaseerd worden op de
kosten die zijn gemoeid met het bestrijden van problemen in 'probleemkomplexen' . Aangezien een duidelijk inzicht in die kosten vooralsnog ontbreekt, zal
voordat wordt overgegaan tot opname van deze faktor in de stadsvernieuwingssleutel, nader onderzoek moeten plaatsvinden.
Faktor i

De bedrijvenfaktor in de stadsvernieuwingssleutel lijkt toe aan een heroverweging. Ten eerste bestaat deze faktor in de sleutel uit een aantal onverklaarbare
komponenten, die met name in het voordeel zijn van de vier grote steden (ondanks het feit dat deze steden er door alleen de invoering van de bedrijvenfaktor
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in aandeel in het stadsvernieuwingsfonds op achteruit zouden zijn gegaan). Ten
tweede lijkt de bedrijvenfaktor in onvoldoende mate te kunnen inspelen op de
vaak grootschalige (projektmatige) problematiek rondom bedrijven en stadsvernieuwing (inklusief bodemsanering).
Het invoeren van een aparte 'knelpuntenpot' in plaats van opname in de stadsvernieuwingsleutel, behoort dan tot de mogelijkheden. Het handhaven van de
bedrijvenfaktor in de stadsvernieuwingssleutel zou in ieder geval tot dusdanige
aanpassingen moeten leiden, dat ook deze faktor recht doet aan de gestelde
kriteria ten aanzien van faktoren in de sleutel, te weten objektiviteit, kontinuïteit
en beleidsongevoeligheid.
Voortgangsmeting
Wanneer de voortgang in de stadsvernieuwing een rol gaat spelen bij de verdeling van het stadsvernieuwingsfonds over (groepen van) gemeenten, dan zal
hiervoor een nieuwe manier van 'versleutelen' gevonden moeten worden, aangezien in de huidige stadsvernieuwingssleutel de voortgang slechts zeer summier
naar voren komt.
Het ligt voor de hand hierbij het KWR-onderzoek te hanteren. Daarbij wordt
aanbevolen om te analyseren op welke wijze vanuit dit landelijke KWR-onderzoek een 'verbeteringsfaktor' kan worden opgesteld voor groepen van gemeenten, waarmee de mate van achterstand in de woningvoorraad tot uitdrukking
wordt gebracht. Analoog aan de verstedelijkingsfaktor zou deze 'verbeteringsfaktor' in de stadsvernieuwingssleutel kunnen worden opgenomen (al dan niet via
de huidige faktoren a en b uit de sleutel).
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BIJLAGE 1
WONINGVOORRAADGEGEVENS NAAR
GEMEENTEGROEP

Tabel I.1

Absoluut aantal woningen per bouwjaarklasse, naar gemeentegroep
(gebaseerd op het aantal inwoners), per 1 januari 1990

Gemeentegroep

< 1906

1~1930

4 grote
steden
> 100.000

136420

210733

104284

57555

95278

50.000 100.000
30.000 50.000
< 30.000

44466

NL Totaal
Bron:

1~1970

1970-1980

> 1980

Totaal

133693

128872

66359

120935

901296

72671

114364

162672

136664

109265

748469

92645

68657

145915

205526

246319

245673

1049201

39332

62813

47528

124172

188011

193449

138988

794293

195829

192791

130703

296926

519104

581511

392239

2309103

473602

654260

423843

815070

1204185

1224302

1007100

5802362

1931-1944 1945-1959

Gemeentelijk Databestand DTB
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Tabel 1.2

Aandeel woningen per bouwjaarklasse (over de totale woningvoorraad), ~a~r gemeentegroep (gebaseerd op het aantal inwoners), per
1 januari 1990
< 1906

1~1930

4 grote
steden
> 100.000

lS,l

23,4

7,7

50.000 100.000
30.000 50.000
< 30.000
NL Totaal

Gemeentegroep

Bron:

1931-1944 1945-1959

1~1970

1970.1980

> 1980

Totaal

11,6

14,8

14,3

7,4

13,4

100,0

12,7

9,7

lS,3

21,7

18,3

14,6

100,0

4,2

8,8

6,5

13,9

19,6

23,5

23,4

100,0

5,0

7,9

6,0

lS,6

23,7

24,4

17,5

100,0

8,5

8,3

5,7

12,9

22,5

25,2

17,0

100,0

8,2

11,3

7,3

14,0

20,8

21,1

17,4

100,0

Gemeentelijk Databestand OTB

Tabel 1.3

Gemeentegroep

Aandeel woningen per bouwjaarklasse (over het totaal aantal w0ningen per bouwjaarklasse), naar gemeentegroep (gebaseerd op het
aantal inwoners), per 1 januari 1990
< 1906 1906-1930 1931-1944 1945-1959 1960-1970 1970-1980

< 1980

Totaal

4 grote
steden
> 100.000

28,8

32,2

24,6

16,4

10,7

5,4

12,0

15,5

12,2

14,6

17,1

14,0

13,5

11,2

10,8

12,9

50.000 100.000
30.000 50.000
< 30.000

9,4

14,2

16,2

17,9

17,1

20,1

24,4

18,1

8,3

9,6

11,2

15,2

15,6

15,8

13,8

13,7

41,3

29,5

30,8

36,4

43,1

47,5

38,9

39,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

NLTotaal
Bron:
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Tabel 1.4

Gemeente-

Aantal woningen (absoluut en relatief) per woningtype naar gemeentegroep (gebaseerd op het aantal inwoners), per 1 januari
1990 (percentage van het totaal aantal woningen)
meergezins

ééngezins

Totaal

groep
abs.

%

abs.

%

abs.

%

4 grote steden

195073

21,6

706223

78,4

901296

100

> 100.000

462686

61,8

285783

38,2

748469

100

50.000 100.000
30.000 SO.OOO
< 30.000

699788

66,7

349413

33,3

1049201

100

592751

74,6

201542

25,4

794293

100

223927

92,0

185176

8,0

2309103

100

NLTotaal

4074225

70,2

1728137

29,8

5802362

100

Bron:

Gemeentelijk Databestand OTB

Tabel 1.5

Aantal woningen (absoluut en relatief) per woningtype naar gemeentegroep (gebaseerd op het aantal inwoners), per 1 januari
1990 (percentage van het aantal woningen per segment)

Gemeente-

meergezins

eengezins

Totaal

groep
abs.

%

abs.

%

abs.

%

4 grote steden

195073

4,8

706223

40,9

901296

15,5

> 100.000

462686

11,4

285783

16,5

748469

12,9

SO.OOO 100.000
30.000 SO.OOO
< 30.000

699788

17,2

349413

20,2

1049201

18,1

592751

14,5

201542

11,7

794293

13,7

2123927

52,1

185176

10,7

2309103

39,8

Nederland

4074225

100,0

1728137

100,0

5802362

100,0

Bron:

Gemeentelijk Databestand OTB
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Tabel 1.6

Aantal huur- en koopwoningen~ naar gemeentegroep (gebaseerd op
het aantal inwoners), per 1 januari 1990 (percentage van totaal
aantal woningen)
Huur

Koop

Gemeentegroep

Totaal
Partikulier

Sociaal

abs.

abs.

%

abs.

%

abs.

%

4 grote
steden

144421

16,0

366096

40,6

39crT79

43,4

901296

> 100.000

'1fJ7073

35,7

330206

44,1

151190

20,2

748469

50.000 100.000
30.000 -

413322

39,4

450062

42,9

185817

17,7

1049201

383806

48,3

286064

36,0

124423

15,7

794293

SO.OOO
< 30.000

1430248

61,9

648032

28,1

230823

10,0

2309103

NL Totaal

'1fJ38870

45,5

2080460

35,9

1083032

18,6

S802362

Bron:

GemeentelijkDatabestand DTB

Tabel 1.7

Absoluut en relatief aantal huur- en koopwoningen, naar gemeentegroep (gebaseerd op het aantal inwoners), per 1 januari 1990
(percentage van het totaal aantal woningen per segment).

Gemeentegroep

Huur.

Koop
Sociaal

4 grote
steden
> 100.000

Totaal
Partikulier
abs.
%

abs.

%

abs.

%

abs.

%

144421

5,5

366096

17,6

39crT79

36,1

901296

15,5

'1fJ7073

10,1

330206

15,9

151190

14,0

748469

12,9

50.000 100.000
30.000 50.000
< 30.000

413322

15,7

450062

21,6

185817

17,2

1049201

18,1

383806

14,5

286064

13,8

124423

11,5

794293

13,7

143048

54,2

648032

31,1

230823

21;3 . 2309103

39,8

NL totaal

'1fJ38870

100,0

2080460

100,0

1083032

Bron:

86

Gemeentelijk Databestand DTB

100,0

5802362

100,0

BULAGE2
AANTAL 'PROBLEEMKOMPLEXEN' PER
MEENTE VOLGENS VARIANTEN 1 T/M 4

(1):
(2):
(3):
(4):
(5):
(6):
(7):

(8):
(9):
(10):

GE-

gemeentekode
gemeentenaam
variant 1: aantal woningen in de naoorlogse 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen in
1989
percentage van het totaal aantal woningen in 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen
in de desbetreffende gemeente
variant 2: aantal woningen in de naoorlogse 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen in
1989, gebouwd vóór 1975
percentage van het totaal aantal woningen in 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen,
gebouwd vóór 1975, in de desbetreffende gemeente
.
variant 3: aantal woningen in de naoorlogse 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen in
1989, gebouwd vóór 1970
percentage van het totaal aantal woningen in 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen,
gebouwd vóór 1970, in de desbetreffende gemeente
variant 4: aantal woningen in de naoorlogse 'probleetnk~lexen' met 50 of meer woningen in
1989, gebouwd vóór 1960
percentage van het totaal aantal woningen in 'probleemk~lexen' met 50 of meer woningen,
gebouwd vóór 1960, in de desbetreffende gemeente
.

Niet·genoemde gemeenten beschikken niet over 'probleetnk~lexen' volgens de gehanteerde definitie.
(1 )
3
7
10
14
18
33
37
52
58
59
63
72
74
79
80
86
90
106
109
114
118
141
153
158
159
163
171

(2)
APP I NGEDAM
BELLlNGIlEDDE
DELFZYL
GRONINGEN
HOOGEZAND SAPPEMEER
OOSTERBROEK
STADSKANAAL
WI NSCHOTEN
DONGERADEEL
ACHTKARSPELEN
HET BILDT
HARLI NGEN
HEERENVEEN
KOLLUMERLAND CA
LEEUWARDEN
OPSTERLAND
SMALLI NGERLAND
ASSEN
COEVORDEN
EMMEN
HOOGEVEEN
ALMELO
ENSCHEDE
HAAKSBERGEN
DEN HAM
HELLENDOORN
NOORDOOSTPOLDER

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

72
80
872

.13
.15
1.60
.18
1.66
.09
.62
1.01
.09
.36
.11
1.40
.65
.20
4.38

72
80
533

.21
.23
1.55

72
80
279

.39
.43
1.51

279

4.89

906

2.64
.15
.74
1.21

144

.78

253
95

1.37
.51

253
95

4.43
1.66

659

3.57

400

7.00

931

5.04

63

1.10

158

.86

450
1024
290
112

2.44
5.55
1.57
.61

828

14.50

594

3.22

99
906
51
337
553
51
195
60
763
354
109
2392
261
441
158
121
402
903
2147
684

112
62
188
1394

.48
.81

.29
.22
.74
1.65
3.93
1.25
.21
.11

.34
2.55

51
253
415
195
60
659
354
52
1532
261
51
158

68

.57
.17
1.92
1.03
.15
4.46
.76
.15
.46
.20

703
1364
407
112
62
188
927

2.05
3.97
1.18
.33
.18
.55
2.70

(10)
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(1 )

(2)

175 OMMEN
181 STEENI/YK
192 ZWARTSLUIS
200 APELDOORN
202 ARNHEM
268 NYMEGEN
285 VOORST
294 WINTERSI/YK
303 DRONTEN
344 UTRECHT
345 VEENENDAAL
363 AMSTERDAM
394 HAARLEMMERMEER
400 DEN HelDER
402 Hl LVERSUM
502 CAPELLE AAN DEN YSSEl
503 DELFT
505 DORDRECHT
512 GORINCHEM
513 GOUDA
518 S GRAVENHAGE
530 HELLEVOETSLUIS
580 OOSTF LAKKEE
597 RIDDERKERK
599 ROTTERDAM
600 ROZENBURG
606 SCHIEDAM
610 SLIEDRECHT
612 SPYKENISSE
664 GOES
687 MIDDelBURG
703 REIMERSWAAL
704 SAS VAN GENT
715 TERNEUZEN
718 VLISSINGEN
732 ZIERIKZEE
748 BERGEN OP ZOOM
758 BREDA
765 PEKelA
mEINOHOVEN
781 GELDROP
794 HelMOND
796 S HERTOGEN BOSCH
855 TILBURG
899 BRUNSSUM
917 HEERLEN
935 MAASTR I CHT
957 ROERMOND
968 SITTARD
976 TEGELEN
983 VENLO
984 VENRAY
995 LEUST AD
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(3)
81
141
109
180
1017

463
73
301
184
99
60
5574
222
335
296
1077
195
677
524
757
1027
803
53
94
4215
1202
69
497
2091

348
240
96
191
298
1946
221
120
804
190

348
150
1291
366
871
428
710
347
64
50
540
1107

70
7606

(4)

(5)

.15
.26
109
.20
.33
180
1.86 262
.85
351
.13
73
.55
301
.34
.18
.11
10.21 4380
.41
222
117
.61
.54
132
1.97 199
.36 195
1.24
285
.96
106
1.39 757
1.88 708
1.47
150
.10
53
• 17
94
7.72 2967
2.20 1202
.13
.91
320
3.83 1600
.64
137
.44
.18
.35
191
.55
298
3.57 1196
.40
120
.22
1.47 742
.35
190
.64
276
.27
150
2.37 961
.67
246
1.60 626
.78 428
1.30
560
248
.64
.12
64
.09
;99
540
2.03
498
.13
70
13.93 2589

(6)

(7)

(8)

(9)

.32
.52
.76
1.02
.21

54
180

.29
;98

117
132

.63
.72

117
132

2.05
2.31

195

1.06

195

3.41

106
757

.57
4.10
3.84
.81
.29
.51
16.07
6.51

106
295
86

1.86
5.17
1.51

94
1428

25.00

(10)

.88

12.75
.65
.34

.38
.58
.57
.83
.31
2.20
2.06

708

.44

150
.15
53
.27
94
8.64 2967
3.50 1202

.93

.

1.65

4.66
.40

160
1600
53

.87
8.67
.29

53

.93

.56
.87
3.48

120
298
1108

.65
1.61
6.00

298
374

5.22
6.55

742
88
104
150
377

4.02
.48
.56
.81
2.04

104

1.82

377

6.60

626

3.39

504

2.73

64

.35

64

1.12

540

2.93

70

.38

70

1.23

.35
2.16
.55
.80
.44
2.80
.72
1.82
1.25
1.63
.72
.19
1.57
1.45
.20
7.54

BULAGE3
AANTAL 'PROBLEEMKOMPLEXEN'

PER

GE-

MEENTE VOLGENS VARIANTEN 5 T/M 8

(1):
(2):
(3):
(4):
(5):
(6):
(7):

(8):
(9):
(10):

gemeentekode
gemeentenaam
variant 5: aantal ~ingen in de naoorlogse 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer ~ingen en
ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989
percentage van het totaal aantal ~ingen .in 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer ~ingen
en ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989 in de desbetreffende gemeente
variant 6: aantal ~Ingen in de naoorlogse 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer woningen en
ten minste 5" hwrderving In zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1975
percentage van het totaal aantal ~in9en in 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer woningen
en ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1975. in de desbetreffende gemeente
variant 7: aantal ~ingen in de naoorlogse 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer woningen en
ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1970
percentage van het totaal aantal ~ingen in 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer woningen
en ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1970. in de desbetreffende gemeente
variant 8: aantal ~ingen in de naoorlogse 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer ~ingen en
ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1960
percentage van het totaal aantal ~ingen in 'probleemkon.,lexen' met 50 of meer woningen
en ten minste 5" hwrderving in zowel 1985 als 1989. gebouwd vóór 1960. in de desbetreffende gemeente

Niet-genoemde gemeenten beschikken niet over 'probleemkon.,lexen' volgens de gehanteerde definitie_
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(1)
3
10
14
58
59
74
80
86
90
118
141
153
171
202
268
285
303
363
402
502
505
512
518
530
597
599
600
612
664
687
704
718
758

m

794
796
917
983
995

90

(2)
APP I NGEDAM
DELFZYL
GRONINGEN
DONGERADEEL
ACHTKARSPELEN
HEERENVEEN
LEEUWARDEN
OPSTERLAND
SMALLI NGERLAND
HOOGEVEEN
ALMELO
ENSCHEDE
NOORDOOSTPOLDER
ARNHEM
NYMEGEN
VOORST
DRONTEN
AMSTERDAM
HILVERSUM
CAPELLE AAN DEN YSSEL
DORDRECHT
GORINCHEM
S GRAVENHAGE
HELLEVOETSLUIS
RIDDERKERK
ROTTERDAM
ROZENBURG
SPYKENISSE
GOES
MIDDELBURG
SAS VAN GENT
VLISSINGEN
BREDA
EINDHOVEN
HELMOND
S HERTOGENBOSCH
HEERLEN
VENLO
LELYSTAD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

72
543
99
51
55
210
650
58
441
650
88
407
530
140
382
73
184
5400
98
1025
509
418
SlO
803
94
1648
1202
449
295
136
191
676

.28
2.15
.39
.20
.22
.83
2.57

72
204

.49
1.38

72

1.25

55
210

.37
1.42
2.61
.39

386

6.69

450

7.80

29D

5.03

469

8.13

62
72
429
60
468
498
5590

.23
1.75
2.57
.35
1.61
2.10
.55
1.51
.29
.73
21.37
.39
4.06
2.01
1.65
2.02
3.18
.37
6.52
4.76
1.78
1.17
.54
.76
2.68
.25
.28
1.70
.24
1.85
1.97
22.12

386
58
51
450
88
407
122

3.04
.59
2.75
.82

270
73

1.82
.49

4456

30.08

147
285

.99
1.92

256
lSO
94
1291
1202
300

256
lSO
94
1291
1202
300

84

1.73
1.01
.63
8.71
8.11
2.02
.57

191
376

1.29
2.54

120
288

2.08
4.99

379

2.56

400
498
2261

2.70
3.36
15.26

400

6.93

(9)

(10)

.34

4.44
2.60
1.63
94
22.38 1078
20.84
5.20

8.02
91.98

BIJLAGE 4
SPREIDING VAN 'PROB'L EEMKOMPLEXEN' IN
NEDERLAND

In de afbeeldingen IV.1 en IV.2 wordt de verspreiding van de 'probleemkompexen' over de gemeenten in Nederland weergegeven volgens de twee uiteindelijke (reken)varianten uit hoofdstuk vier.
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Afb. IV.1

Aantal woningen in naoorlogse woningkomplexen met 50 of meer
woningen en met ten minste 5% huurderving in zowel . 1985 als
1989 en gebouwd vóór 1975, onderverdeeld naar gemeente•

.....

50

•

100

tot 500

•

500

tot 1000

*

1000

*

92

tot 100

•

tot 2500

2500 t/m 4456

Afb. IVol

Aantal woningen in naoorlogse woningkomplexen met SO of meer
woningen en met ten minste 5% huurderving in zowel 1985 als
1989 en gebouwd vóór 1970, onderverdeeld naar gemeente•

.. .,

•

50 tot 100

•

100 tot 250

•

250 tot 500

*

*

500 tot 1000
1000t/m 1291
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Tussen de gemeenten in Nederland bestaan grote verschillen in zowel de
geleverde prestaties met betrekking tot de stadsvernieuwing in het afgelopen decenniym als de (door de Qemeenten) gewenste en verlangde pr\rtaties met betrekking tot de stadsvernieuwing in de nabije toekomst. MelT
name verschillen de kategorieën woningen waarop men in de komende
jaren de aandacht wil richten.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) acht het mogelijK om
deze verschillen te overbruggen onder meer door aanpassing van de
verdeelsleutel voor het stadsvernieuwingsfonds.
In opdracht van de VNG heeft het OTB Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde onderzocht wat de gevolgen zijn van mogelijke veranderingen in de stadsvernieuwingssleutel. Het gaat hierbij enerzijds om de
gevolgen van aanpassingen van bestaande faktoren in de sleutel en
anderzijds om de gevolgen van de mogelijke introduktie van nieuwe
faktoren in de sleutel.Gekonstateerd wo~;!it dat:
-sle faktor 'partikuliere woningen van vó(Sr' 1931 ' verder toegespitst kan
worden tot de partikuliere huurwoningen in meergezinshuizen, waarbij
tevens wordt voorgesteld om de bouwjaargrens te verruimen tot 1945;
- het introduceren van een faktor 'naoorlogse probleemkomplexen' in een
stadsvern1euwil1gssleutel beperkte herverdelingseffekten heeft;
de bedrijvenfaktor uit de stadsvernieuwingssleutel toe is aan een grondige heroverweging;
- de voortgang in de stadsvernieuwing niet of nauwelijks in de huidige
stadsvernieuwingssleutel tot uitdrukking komt.
De .omvang van het stadsvernieuwingsfonds blijft in dit rapport geheel
buiten beschouwing. De studie is uitgevoerd en afgerond vóór het verschijnen va~ de eindrapportage met beleidsvoorstellen naar aanleiding
van het projèkt 'Beleid voor Stadsvernieuwing in de Toekomst' (Belstato).
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