Peter Dordregter: •• (i EM E E NT EN

HEBBEN NOG GEEN
HABITAT-AGENDA'S''
In 1996 organiseerde de Verenigde Naties in Istanbul
de Tweede Wereld Habitat Conferentie. Hoofddoelstellingen waren passende huisvesting voor iedereen
en een duurzaam woon- en leefklimaat. Het slotdocument van de VN-conferentie was de Habitat
Agenda, een wereldwijd plan met 620 actiepunten.
In Nederland is het Habitat Platform belast met de
uitvoering daarvan. VNG-directeur Peter Dordregter
noemt het Habitat Platform "een gewetensinstituut".

Vee/ mensen associeren habitat met erbarmelijke woonomstandigheden in Derde Wereldsteden . Hebben we in
Nederland nog habitat-problemen ?

Dordregter: "Huisvestingsproblemen zoals ontwikkelingslanden die kennen, hebben we niet meer. Onze habitatproblemen liggen op het immateriele vlak zoals de dreigende
tweedeling binnen steden, sociale uitsluiting, jongeren die
geen plek hebben, de allochtone jeugd die boegbeelden mist
waarmee ze zich kan identificeren, ouderen die gelsoleerd
raken, sociale onveiligheid. We moeten er niet paniekerig over
doen, maar er wel aandacht aan besteden. Verder zijn veel
mensen tevreden over hun directe woonomgeving, maar
vinden ze ons land als geheel te druk, te vol en te vuil. We
gaan een verstedelijkingssituatie tegemoet waarvoor mensen
terugdeinzen. Daarom moet er meer aandacht komen voor
natu ur en landschap en voor Nederland als on twerp. Daarom
moet staatssecretaris Vander Ploeg mede-ondertekenaar
worden van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Een land
ontwerpen is een cultuuropdracht".
Vanuit .we Ike filosofie probeer t u deze habitat-problemen a an
te pakken?

Dordregter: "We zijn voor een integrale benadering van de
leef-, werk- en woonomgeving; we willen de participatie van
partijen bevorderen en beleid ontwikkelen in interactie met de
mensen d ie bij een probleem betrokken zijn. Het ondersteunen van lokale organisaties en bewoners, de benadering van
onderop, vinden we erg belangrijk".

B

Hoe be trek je probleem groepen bij de ontwi kkeling
van nieuwe plannen?

Dordregter: "Met KPMG
ontwikkelen we een methode
voor interactieve beleidsvorming. Die gaan we in
drie gemeenten uittesten . De
methode moet antwoord geven op vragen als: Hoe pak je
interactieve beleidsvorming
aan? Wie betrek je erbij?
Wie speelt de initierende rol?
Wat zijn de valkuilen? Hoe
verloopt het proces? Wat kun
jeer wei of niet mee bereiken? We willen komen tot
een handboek voor de aanpak van habitat-problemen
op buurtniveau. De methode
is erop gericht dat groepen meer beschikkingsmacht over hun
leefsituatie kr ijgen. Oplossingen moeten meer van mensen zelf
komen. Daarvoor moeten hun capaciteiten en kwaliteiten
worden gemobiliseerd. In de Bijlmer worden nu Marokkaanse
jongeren ingeschakeld om de sociale veiligheid te vergroten.
Probleemjongeren moeten zelfrespect krijgen, buiten het
criminele circuit".
Volgens afspraken op de Habitat-conferen t ie moeten gemeenten /okale habi tat-agenda 's opst ellen. Hoe staat het daarmee
in Nederland?

Dordregter: "Vee! gemeenten ontwikkelen lokale programma's
en agenda's voor de leefomgeving. De waarde daarvan is dat
men problemen analyseert, perspectieven ontwikkelt en daarbij passeode acties bedenkt. Ze fungereo als contracten met de
samenleving. Specifieke habitat-agenda 's zijn er nog niet,
voorzover wij weten. Gemeenten moeten al zoveel beleidsvisies maken . Het gaat erom dater samenhang in het beleid
komt en dat gemeenten samen met bewoners en bedrijven
perspectieven ontwikkelen. De aanpak via lokale agenda's
werkt goed in Angelsaksische Ianden , maar komt in Nederland
niet van de grond. Dat is een kwestie van bestuurlijke traditie.
Vee! zaken zijn bier ge!nstitutionaliseerd".
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Vorig jaar heeft het Habitat Plat form
activiteiten georgan iseerd rond het
thema 'veiligheid en j ongeren '. Wat
heeft da t opgeleverd?

Dordregter: "Op Wereld Habitat Dag,
die als thema ' De veilige stad, een p lek
voor jongeren' had, presenteerden jongeren met hanenkammen een m anifest.
'Wees niet bang voor ons; spreek ons
aan; neem ons serieus; durf naar ons te
luisteren en stuur ons niet avera! weg',
was hun boodschap. In verscheidene
plaatsen hebben jongeren samen met de
Centra voor Ontwikkelingssamenwerking, de zogenaamde COSsen, lokale
agenda's ontworpen en aangeboden aan
bestu urders, gemeenteraadsleden, politie, scholen en wel zijnswerk. Sommige
agendapunten zijn opgepakt door gemeenten. Zo wilden jongeren graffiti
walls. In overleg met bouwondernemer:
is er een muur gekomen waar gespoten
mag worden".
Vinden jongeren da t echt iets? Graffiti

spuiten op door de overheid aangelegd,
muren geeft toch geen kick. Oat is toch
niet spannend.

studeerde in Amsterdam
sociale geog rafie en planologie. Hij was jarenlang
hoofd van het onderzoeksbureau van de Verenig ing
Het Habitat Platform is een club met weinig geld en mens-

van Nederlandse Gemeen-

krach t, maar brede, ambitieuze doelstellingen. Hoe denkt u die

ten (VNG). Sinds 1975 is hij

te rea liseren?

daar directeur. Daarnaast is

Dordregter: "Door strategische a!Lianties te sluiten. Ons
belangrijkste instrument is de Habitat-Raad. Daarin zitten
publieke en private organisaties clie zich gecommitteerd hebben aan de habitat-doelstellingen. Wij kunnen hen daarop
aanspreken. De meeste organisaties hebben een brede achterban en kunnen voor draagvlak in de samenleving zorgen".
Waaro m ontbreken werkgeversorganisaties als VNO/NCW en

MKB ?

Dordregter: "Er zijn wei bilaterale contacten , maar geen van de
organisaties wil in de Habitat-raad gaan zitten. Ze zien er mogelijk een extra vergadercircuit in. We proberen hen nu via urban
lunches bij habitat-problemen te betrekken . Daar komen een
paar keer per jaar habitat-thema's aa n de orde. Waarschijnlijk
gaan de Kam ers van Koophandel wei meedoen in de Habitatraad. Verder moeten we ons afvragen of we het bedrijfsleven
wei voldoende uitdagen . In Amerika steken bedrijven vee!
geld, mensen en enthousiasme in hab itat-thema's. Het belang
van civic pride zorgt ervoor dat zij publiekelijk hun betrokkenheid bij habitat-problemen tonen. Maar dat is Amerika ... ".

hij secretaris-penn ingmeester van de Stichting Habitat
Platform, bestuurslid van
diverse arch itectuu rorga -

Dordregter: "Dat denken wij misschien,
maar de jongeren vroegen zelf om
graffiti walls, compleet met afvalbakken
voor lege spuitbussen! Maa r los van dit
voorbeeld vind ik h et belangrijkste
resultaat dat jongeren met anderen aan
tafel zitten, overleggen, ideeen uitwisselen en initiatieven ontwikkelen voor
hun eigen woonomgeving. Als Habitat
Platform proberen we dergelijke processen te initieren, goede voorbeelden op te sporen en uit te
dra gen. Meer kunnen we niet doen. Dit jaar gaan
we ons bezighouden met allochtooe ouderen.
Samen met hen willen we onderzoeken welke woon
wensen zij hebben en hoe die binnen de Nederlandse samenleving gerealiseerd kunnen worden".

nisaties en voorzit ter van
de PvdA-adviescommissie

U organiseert internationale uit wisselingen met

Volkshu isvest ing en

Derde Wereld-steden, waarbij wederkerigheid het

Ru imtelijke Orden ing .

uitgangspunt is. Wat kunnen Nederlandse steden
leren van steden in ontwikkelingslanden?

Dordregter: "Wat je concreet kunt leren weet je
tevoren ni et. Belangrijk is dat je er onbevangen naar toe gaat.
Anders leer je n iets. Wat je precies leert, is moeilijk te zeggen.
De betrekkelijkheid der dingen, bescheidenheid . . . In EastLondon in Zuid-Afrika, een van onze concentratiesteden, bet
ik gezien hoe bet niet moet. Blanken vertelde n daar hoe waar
devol de Zulu-cultuur was, hoe belangrijk bet was dat die behouden bleef... Zij wilden de Zulu-cultuur vermarkten, maar
er werden weinig arbeidsplaatsen geschapen waar zwarten eel
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wat aan hebben. Nuttig viod ik ook dat
je je weer bewust wordt van de geweldige kracht die er in men sen zelf zi t. Wij
zijn hier wei erg gewend aan een sturende overheid. Zeer leerzaam is ook dat we
gewezen worden op de ecologische voetafdruk die wij achterlaten. De meosen
daar willen ook hun aaodeel in de
welvaart en dat kan niet als iedereen
evenveel consumeert als wij. Oat kan
de aarde niet a an".

gaat oo k
o n de rg ronds

spoorbaan, waardoor bovengronds niet
aileen een lawaa iig knelpunt en een
fys ieke barriere tussen twee stadsdelen is
opgeheven. Ook ontstaat ruimte om bovenop d e tunnel woningen en kantoren
te bouwen en het stedebouwkundig plan
te verbeteren .
LOKALE OVERHED E N
VAN BELANG

Vier en een half jaar bemant Horvat de
lee rstoel aan de TU Delft, en de gepensioneerde Shell-man van Hongaarse
afkomst, wiens colleges steevast rond de
honderd studenten trekken, is niet ontevreden over de voortgang van de
disc ussie over oodergronds bouwen in
Nederland. "H et zijo zaken die pas na
2020 realiteit worden. Vooral voor de
steden is het menens", zegt Horvat. "Ze
werken objectief en multifunction eel
aan een integrate visie op het gebruik
va n de ruimte. En daarbij is de ondergra nd nadrukkelijk in beeld".
Volgens Han Admiraal van het COB is
er in de discussie over ondergronds
bouwen een belangrijke ta ak weggelegd
voor de lokale overheden. "Vee! ambtenaren schrikken zich een slag in de
rondte als ze over de prijs van onder28

gronds bouwen l10ren. Maar door verschillende maatregelen te combineren,
kunnen de kosten belangrijk dal en ",
denkt Admiraal. Ondergrondse afvalinzameling, een parkeergarage, een
overkapte verkeersader kan sam engaan
met de aanleg van een park, een dienstencentrum, en vermindering van de
geluidsoverlast, waarbij bovendien de
WOZ- inkomsten kunnen stijgen.
Hoewel Horvat van de TU Delft door de
bank genomen te spreken is over de
strategische visie van de steden op
ondergronds ruimtegebruik, vindt hij
dat steden hun parkeergarages in het
algemeen vee! te dicht rond het stadscentrum bouwen. "Daar snap ik ni ets
van. Het beleid behelst zoveel mogelijk
een autoluwe binnenstad te bereiken,
met goed openbaar vervoer, en dan
bouwen ze direct om het oude centrum
parkeergarages. Oat is geld weggooien
en tegen elk beleid, want de auto' s blijven komen", aldus Horvat. "Over twin tig jaar vormen die ondergrondse blokken direct in het centrum de barrieres
voor een ondergronds systeem voor
afvaltransport en goederenvervoer".

Wat voeg t het Habita t Platform toe
aan bestaande initiatieven a/s het Grote
Stedenbeleid waarvoor vee/ geld is
uitgetrok ken en waar vanuit precies
dezelfde filosofie gewerkt w ordt? Is
het Hab itat Platform niet overbodig?
Dordregter: "Het Habitat Platform is een
gewe ten sinstitu u t, ecn meta-instelling
die refl ecteert, aandacht vraagt, ter
verantwoording roept en zakeo in een
wereldperspectief pl aatst. Het Grote
Stedenbeleid is gericht op de praktische
uitvoering va n concrete projecten, maar
zal- meer dan nu - op duurzaa mheid
beoordeeld moeten worden. Over drie
jaar moet Nederland aan de VN rapporteren wat het met de Habitat Agenda
gedaan heeft. Wij willen de balans
opmaken, de m aat opnemen , een state
of th e union geven wat betreft habitat.
We willen ons document een politieke
lading geve n , want tegen die tijd zijn er
weer ve rki ezingen. Onze rapportage zal
kritisch zijn, want ik krijg geen prettig
gevoel bij de aan zet die staatssecretaris
Remkes gegeven heeft voor zij n nota
'Wonen in de 2le eeuw'. Er dreigen een
heleboel verworvenheden uit de vo\kshuisves tin g overboard gezet te worden.
We kunnen vee] de-institutionaliseren,
deregul eren , marktwerking invoeren ,
het bouwbesluit opheffen enzovoo rt.
Maar ik krijg het benauwd als ik bedenk
wat we allemaal moeten doen om die
verworvenheden teru g te krij ge n als het
mis gaa t".
HENK DONKERS

ln li chti ngen:
• Habitat Platform, tel. 070- 37 38 0 10

www.habitatplatform.nl
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