voor inst~utionele beleggers in de nabije toekomst wellicht een belan(TiJte rol weggelegd•
Maarten Sick studeerde in juli Vl¥1 dll jaar af bij
de Vakgroep Planologie.
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Vemuisgeneigdheid wordt gedefinieerd als het
aandeel van de
dat

jaar wenst te vemuizen.

DE STADSVERNIEUWING VOORBIJ
Naar een integrale aanpak van problemen
in stedelijke achterstandswijken

Henk Donkers

De grote steden In Nederland bevlnden zlch al jaren In een neerwaartse spiraal. Doordat bewoners
en bedrijven wegtrokken naar de randgemeenten of andere delen van het land, zijn ze demografisch en economisch ultgehold. Met name de oude wijken en de naoorlogse nieuwbouwwijken
werden concentratlegebieden van lage-inkomensgroepen, (langdurig) werklozen, uitkeringsafhankelijken en aliochtonen. Vooral deze wijken hebben te lijden van drugsoverlast, criminalitelt,
onveiligheld en afnemende leefbaarheid. Met het grote-stedenbeleid proberen kabinet en gemeenten slimen "een keer ten goede" te bewerkstelligen.

Eike twee jaar maakt het Sociaal en CuHureel
Planbureau (SCP) in Rijswijk een check up van
de Nederlandse samenleving zoals een arts dat
doet bij een patient die wil weten hoe het met
zijn gezonclleid gesteld is. Goed getimed verscheen vlak voor Prinsjesdag het Sociaal en
Cultureel Rapport 1996. De strekking was identiek aan die van de Troonrede: in grote lijnen
gaat het goad met de Nederlandse samenleving.
Het aantal mensen onder armoedegrens daaH,
het aantal banen groe~ zonder dat er sprake is
van de gevreesde baanloze groei, het gemidPIN-Nieuws 19/8-418

delde opleidingsniveau stijgt sterk, de arbeidsdeelname van vrouwen neemt toe en met de
gezondheid is het goed gesteld.
Een negatieve u~ondering op d~ positieve beeld vormen de grote steden. Zij doen het
beduidend minder goed. Volgens Ries van der
Wouden, mede-opsteller van het SCP-rapport en
auteur van De beklemde stad, komen zij naar
voren als probleemgebieden vanwege 'de aanhoudend hoge werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, suburbanisatie van de meer welvarende
bewoners, wegtrekkende bedrijven, toenemende
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onveiligheid, criminaiHeH en drugsoverlast, concentralia en segregalie van etnische groepen,
dreigende onleelbaarheid, verpauperilg en verloedering, de vele jongeren die zonder diploma
de school verlaten, en hel grote aantal mensen,
vooral ouderen, dat in een maalschappelijk isolement terecht komt.'
Deltaplan grote ateden
Sommigen zijn bang dat er in Nederland - net
als in de Verenigde Staten en Engeland - een
stedelijke onderklasse en no go areas ontstaan.
Zo wees het SCP vorig jaar in haar Rapportage
Minderlleden op het gevaar van 'armoedegetto's' en had staatssecretaris Jacob
Kohnstamm van Binnenlandse Zaken het jaar
daarvoor in de Tweede Kamer al zijn vrees uHgesproken voor 'explosieve sHuaties' in de grote
steden.
Kohnstamm werd bij het aantreden van
het kabinet Kok codrdinerend staatssecretaris
voor het grote-stedenbeleid. Amsterdam , Rotterdam, Den Haag en Utrecht, samen de G4,
hadden bij de kabinetsformateur Een de/tap/an
voor de grote steden op tafel gelegd. Zij vonden
een gewillig oor bij hem, want het grote-stedenbeleid werd een van de speerpunten van 'paars'.
Na het aantreden van het kabinet gingen er
werkgroepen van rijk en gemeenten aan het
werk rond de thema's werk/inkomen, veiligheid'zorg, onderwijs en leefbaarheid. Op 12 juli
1995 ondertekenden het rijk en de G4 een convenant. Op 30 oktober 1995 volgde er een soortgelijke overeenkomst met de vijftien middelgrote
steden, de G15. Zij kennan vergelijkbare preblemen als de G4. zij het op minder grote schaal.
Op aandringen van de Tweede Kamer zijn aan
deze G19 nog zes steden toegevoegd. Met deze
PIN-Nieuws 19/8-420

G6 rnoet het rijk nog een conven~r~t afsluHen.
Het aantal gemeenten WaaiVOOr het grote-stedenbeleid geldt, komi daarmee op vi~entwintig
(1).
Stedelljkheld
Wat behelst het grote-stedenbeleid? Is het meer
dan een aansprekend beleidsconcept waannee
een nieuw kabinet goede sier wil maken? Bij de
ondertekening van het convenant met de G15
zei Eindhovens burgemeester Rein Welschen,
woordvoerder namens de G15: 'We wilden eerst
zien of het grote-stedenbeleid meer zou zijn en
zou kunnen worden dan grote plannen, veel
woorden, maar weinig nieuw geld. Wij wilden
een fundamenteel andere aanpak.' Ook staatssecretaris Kohnstamm gal toe dat er heel wat
wederzijds wantrouwen overwonnen rnoest worden. Tegenover het 'Gee! nou maar geld en
bernoei je verder niet te veel met ons' van de
gemeenten stond het 'Wat spelen jullie allemaal
klaar met dat geld?' van het rijk.
De grots steden en het rijk zien het nieuwe beleid als een nieuwe lase in de wederopbouw, die lien tot vijftien jaar zal vergen. 'Na de
stenen stadsvemieuwing en de op achterstanden
gerichte socia!e vemieuwing', zo schrijven zij, 'is
het tijd voor een inspanning gericht op de vHaliteit van de totale stad: de derde goH'. Daarbij
gaat het om 'sociale, economische en stedelijke
revHalisering: werk, econornie en stedelijkheid.'
Oat laatste begrip hebben ze van de Rotterdamse socioloog prof. Anton Zijderveld. Hij
bedoe~ daarmee 'een rationale combinatie van
economische belangen, sociale en poiHieke
saamhorigheid en cu~urele iden@catie'. Willen
steden tot bloei komen, dan moeten zij volgens
Zijderveld invulling geven aan hun stedelijkheid:

'Stedelijkheid geeft de economische activHeHen
kracht, trefzekerheid, samenhang en richting, en
verschaft het stadsbestuur legitimiteH bij de bevolking. Wat de bedrijfscu~uur voor een ondememing is, is stedelijkheid voor een stad. Zonder
stedelijkheid heeft een stad geen gezicht en ontbeert zij drijfkracht.'
Tweedellng
De stedelijkheid staat onder grote druk, vooral
door de dreigende tweedeling in de samenleving.
Aan de ene kant staan de goed opgeleide mensen met redelijk tot goad betaalde banen . Zij
kunnen zichzeH gemakkelijk redden, nemen als
vanzeHsprekend deel aan het maatschappelijk
Ieven, hebben toegang tot allerlei voorzieningen,
wonen redelijk tot goed in de .betere wijken binnan of buiten de stad, en worden niet dagelijks
geconfronteerd met verloedering, onveiligheid ,
criminameH en drugs. Aan de andere kant staat
de groeiende groep slecht opgeleide en slecht
behuisde (langdurig) werklozen en uHkeringsafhankelijken. Zij zijn zonder dat ze daar zelf voor
gekozen hebben in een maatschappelijk isolement terecht gekomen en komen relatief vaak actief of passief - in aanraking met onveiligheid,
criminaiHeH en drugs. Hun vertrouwen in de
maatschappij taant omdat de perspectieven op
verbetering van hun situatie steeds somberder
worden. Het verontrustende is dat de
maatschappelijke tweedeling steeds meer ook
een ruimtelijke tweedeling wordt. Daardoor dreigen er in de oude stadswijken en de naoor1ogse
nieuwbouwwijken armoedegetto's te ontstaan.
Deze wijken worden gekenmerkt door een
zwakke sociale structuur, een eenzijdige woningvoorraad van goedkope huurwoningen en een
weinig a;:mtrekkelijke woonomgeving. Stads-

vemieuwing en integraal wijkbeheer aileen kunnen de problemen niet oplossen. Belangrijk is
dat ook de sociale en stedebouwkundige structuur verandert en dat er bedrijvigheid komi.
Daarvoor zijn investeringen nodig van gemeenten, corporaties, bewoners, midden- en kleinbedri~ en beleggers. Gemeenten rnoeten vorm geven aan 'deze 'interactieve samenwerking' en
zorgen voor een ambitieus woningbouwprogramma dat leidt tot een gevarieerd woningaanbod zowel in de bestaande stad als in de
nieuwe Vinex-lokaties . Verder moet de economische basis van de stad als geheel versterkt worden. De werkgelegenheidsgroei die daaruH ontstaat moat vooral ten goede komen aan de bewoners van achterstandswijken.
Monitoring
In de convenanten wordt een grote diversHeit
aan beoogde resunaten en te nemen maatregelen opgesomd voor de thema's werk, onderwijs,
veiligheid, zorg en leefbaarheid (zie kader 1).
Gemeenten en rijk hebben nadrukkelijk gekozen
voor meetbare resunaten en per doel ijkpunten
aangegeven. Om te beoordelen of er vorderingen gemaakt worden en of het beleid rnoet
worden bijgestuurd, wordt het grote-stedenbeleid
nauwkeurig gemonitored. Het lnstituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de
Rotterdamse ErasmusuniversiteH brengt daarvoor op stads- en wijkniveau de ontwikkelingen
in kaart op het terrain van arbeid, onderwijs, veiligheid, zorg en leefbaarheid. In april van dH jaar
publiceerde het ISEO een zogenaamde nulpuntmeting in het JaartJoek 1995 Grote-Stedenbe/eid. Jaarlijks komen er vervolgmetingen . De G15
gebruiken de resunaten als input voor hun audit.
Daarrnee willen ze de effectivHeit en efficilmtie
PIN-Nieuws 19/8-421
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van de maatregelen en de kwaiHeH van de resul·
tateri toetsen. Een groep onafhankelijke deskun·
digen en vertegenwoordigers van collega-ge·
meenten, rijk en provincia voert de toets uH. Vol·
gens burgemeester J. Franssen van Zwolle, on·
der wiens voorzitterschap het idee wordt uHge·
werl<t, gaat het er niet om steden die de doelstel·
lingen niet halen te straHen. Men wil nagaan of
men op de goede weg zH. A1s beoo\Pe resu~a
ten niet gehaald worden, wordl naat oorzaken
gezocht. Volgens Franssen is het een 'instru·
ment om elkaar als partners een spiegel voor te
houden'. Oat de G15 daze toetsing aanvaard
hebben, is voor hem een taken van 'onderlinge
solidariteH'. De audit kan immers aan het Iicht
brengen dat problemen in andere steden grater
zijn en dat middelen daar beter ingezet moeten
worden.
lnteractlef besturen
Oat men streeft naar een fundamenteel andere
aanpak (er worden termen gebruikt als "interac·
lief besturen' en ' re-inventing government") blijkt
ook uH de gehanteerde uHgangspunten:
terugdringen van de verimkering bij het rijk
bevordering van deregulering en decen·
tralisatie
versterking van de regiefunctie van de
steden
vergroting van de financiele armslag van
de steden door herschikking van middelen
partnerschap tussen rijk en gemeenten
met gemeenschappelijke doelen en we·
derzijds inspanningsverplichtingen voor
een periods van minstens lien jaar.
Het in te stellen Stedelijk Vitaliteitsfonds speen
daatbij een centrale rol. Het fonds meet integraal
en outputgericht werken mogelijk maken,

bestaan uit een brede doeluHkering en gevoed
worden door zowel incidentele als structurale
middelen. Doordat ook corporaties, beleggers en
particulieren door dit fonds gestimuleerd worden
te investeren, zou het een helboomwerking moe·
ten krijgen. Eenvoud en daadkracht zijn de uH·
gangspunten. Gedetailleerde verantwoording
vooraf over besteding van gelden en over de
toepassing van allerlei regels en procedures, zou
dan tot het verteden behoren.
Een werkgroep onder Ieiding van hat Mini·
sterie van Financien werl<t hat idee uit en onder·
zoekt welke geldstromen erin opgenomen moe·
ten worden en op welke termijn . Voor 1 juli had
men daarover moeten rapporteren, maar dat is
niet gelukt. Volgens planoloog Jan Schings, pro·
jectleider grote-stedenbeleid in Zwolle en
vertegenwoordiger van de G15 in de landelijke
Gemengde Werkgroep G15, is "de weerstand
tegen het fonds groot omdat de verkokering
moeilijk is terug te dringen en men zich verzet
tegen deregulering en decentralisatie". Schings:
'Ministeries staan niet te popelen om zeggen·
schap over bevoegdheden en gelden af te staan,
terwijl de steden bang zijn dat ze misschien min·
dar geld krijgen als de zeer vetfijnde regelgeving
van nu wordt vervangen. Hat VitaliteHsfonds
krijgt echter pas betekenis als het massa krijgt.'
Overigens speen het probleem van de verkoke·
ring ook op gemeentelijk niveau omdat ook wet·
houders en ambtenaren niet graag mach!
afstaan.
Motormensen
De plannen zijn mooi en de intenties goed. Maar
hoe staat hat • ruim een jaar na de onderteke·
ning van de convenanten • met de uitvoering?
Willem Sloots, projectleider grote-stedenbeleid
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op het Ministerie van Binn&nlandse Zaken, reageert als door een wasp gestoken op daze
vraag: 'Je lijkl wei een kamer1id dat zegt: we
hebben de wei nu vastgesteld, waar zijn de resuhaten?'

jaren naar een integrate aanpak. Deze wijk, die
door de snelweg van de stad gescheiden word!,
is rond 1960 gebouwd en kent een zaer eenzijdig woningbestand van portiekwoningen, hoge
galerijflats en goedkope huurwoningen. Mede-

Sloots brengt veel weri<bezoeken aan steden en merkl dal de problemen nu milder geisoleerd en minder van bovenaf gestuurd worden
aangepakl. Sloots: 'Wij facilneren slechts, in de
steden en wijken zal het moeten gebeuren. Gemeenten zullen de problemen samen met het
bedri#sleven, woningcorporalies, middenstanders
en bewoners moeten aanpakken. Wij toetsen
plannen slechts marginaal en kijken vooral of de
mensen waar het om gaat erbij belrekken zijn.'
Hij benadrukl het belang van wat hij 'molormensen' noemt, mensen die hun nek durven
unsteken en hat voortouw durven nemen. Door

werker stadsbeheer Henk Hilslra: 'De gemeente
zag dat de wijk achterun ging en wilda ingrijpen
voordat hat te laat was. Door de woningverdunning en de vergrijzing was hat aantal inwoners gedaald van 14.000 naar 10.000. Daardoor sloten sommige winkels hun deuren, verdwenen er scholen en kwamen de voorzieningen

de individualisering, de veranderende bevolkingssamenstelling, de hogere doorstroming en
de verloedering bekommeren mensen zich mindar om elkaar en zijn motormensen volgens hem
schaars geworden. Hij zou er Melkertbanen voor
willen gebruiken. "Het gaat dan niet om 40.000
banen, maar om 40.000 ke.er sen baan.'
Sloots wil de Melkertbanen strategisch
inzenen zodat je 'met een handeling meerdere
problemen aanpakl'. Hij geeII een voorbeeld un
Amsterdam-Noord: 'Daar ward een winkelcentrum onveilig gemaakl door allochlone jongeren.
De ergste raddraaiers hebben daar een baan
gekregen in de bewakingssfeer. Daarmee pak je
de werkloosheid onder kansarme jongeren aan
en verhoog je tegelijk de veiligheid, het
winkelplezier en de leefbaarheid. •
Stadsvernleuwlngsnomaden
In de Zwolse wijk Ho~enbroek streeft men al
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onder druk te staan. Het woningbestand was niet
meer afgestemd op de eisen van deze tijd: teveel flats en goedkope huurhuizen, te weinig
koopwoningen en eengezinswoningen. Daardoor

bij de wijkbewoners echter niet in goede aarde .
Hilstra: 'Men wilde pas over lange-termijnmaatregelen als vervangende nieuwbouw praten als
eerst de korte-termijnpreblemen werden aangepakl. Daarem hebben we die eerst geinventariseerd en aangepakl. Er werd onder andere een
organisatie van banenpoolers opgerichl voor hel
herstel van kleine wer1<zaamheden in het openbaar gebied. AIs mensen belden, warden preblemen direct opgelost. Daardoor kregen de bewoners weer wat vertrouwen. Ook zijn we direct
mel de bewoners gaan communiceren en niet
met vertegenwoordigers, want die bleken niet
terug te koppelen naar hun achterban.'
' Veal tuinen waren opslagplaatsen geworden van grot vuil en oud ijzer; binnenterrei-

ze gingen elkaar helpen, zo werden de sociale
netwerken versterkl.'
Toezlchthouders
In de Haagse Schilderswijk waar Hilstra gewerkl
heefl, had hij gezien dat prejecten door gebrek
aan goad beheer weer snel verloederden. Hilstra: 'Daarom hebben we in HoHenbreek
toezichthouders aangesteld. Zij moeten preblemen si111aleren en doorgeven aan de betreffende instanties waarmee we afgespreken hebben
dat die snel reageren. Maar als bewoners veel te
vroeg grofvuil op straat zenen, spreken zij hen
daarop aan. We willen niet dat mensen gaan
denken: als we het vuil daar neergooien, word!
het snel opgeruimd. Toezichthouders stimuleren
ook het sociaal verband. Gaan bijvoorbeeld bij
nieuwe bewoners op bezoek, nemen een bloe-

kwamen er veel allochtonen en stadsvemieuwingsnomaden die elders de huur niet konden

nen functioneerden niet meer, waren onveilig

opbrengen, naar Hohenbreek. In HoHenbroek 1,
het oudste gedeeHe van de wijk, heeft de helft
van de beroepsbevolking geen baan. Oat werkl
verveling, vandalisme en drugsgebruik in de
hand. De groenvoorzieningen - grasvelden, struiken en bomen - zijn destijds aangelegd voor
jonge gezinnen met kinderen, maar doordat men

groen, drugsspunen ... We zijn gaan praten met
bewoners en corporaties en hebben een plan
ontwikeld voor verlenging van tuinen (waardoor
bewoners meer ruimte kregen en schuttingen
moesten afbreken), vuilcontainers, verlichting,
hat opener maken van binnenterreinen, de aan-

natuurlijk niet op: 'Er blijven moeilijk plaatsbare,
sociaal zwakke huishoudens over, die weinig om

leg van speelvoorzieningen... Daarover hebben
we een avond belegd maar daar kwamen maar
enkele bewoners, die overigens wei enthousiast
reageerden. We hebben gezegd: 'Plan kan aileen doorgaan als iedereen meedoet. U bent

hun omgeving geven. Ze zitten vaak met een
meervoudige problematiek van werkloosheid,
schulden, opvoedingsproblemen, drank of drugs.
Die huishoudens proberen we exira te begeleiden. Daamaast werken we aan buurtsportpro-

enthousiast, probeer ook anderen te winnen voor
hat idee.' Want wij wilden aileen iets ontwikkelen
als de bewoners het wilden dragen. Na een paar

jecten voor jongeren, ontmoetingsplaatsen voor
allochtone vrouwen en een wijkcentrum dat gericht is op de integratie van etnische groepen,

dagen al kwamen ze terug met de mededeling:
'Ons hale blok doe! mee.' Of: 'In dat huis wonen
Turkse mensen, niemand heeft contact met hen.'
Wij assisteerden dan bij leggen van contacten .
Het plan is doorgegaan, schuningen werden afgebroken ... Oat moesten de mensen zeH doen,

maar waar ook ruimte is voor de ontwikkeling

het groen verwaar1oosd heefl, zijn het unheimische plaatsen geworden met veel drugsspunen
en drankflessen.'
De gemeente ontwikkelde daarem een
Plan van Aanpak om de wijk een nieuwe toekomst te geven. on pia~ ward ontwikkeld in het
kader van het Project Voorbeeldplannen Vierde
Nota van de Aijksplanologische Dienst en viel
binnen het thema Naoorlogse Woonwijken. Er
zouden koopwoningen bij komen zodat hel voorzieningenniveau opgekrikl kon worden en de wijk
gevarieerder ward. Daamaast zouden de groenvoorzieningen aangepakl worden. Het plan vial

geworden door kapone verlichting, opgeschoten

metje mee, leggen de gewoonten in de buurt
un... Na een jaar is de overlast beduidend alganomen en is de buurt schoner."
Aile problemen los je zo volgens Hilstra

van een eigen cuhurele identnen.'
Werk, werk, werk
Het grate verschil tussen de stadsvemieuwing,
de sociale vemieuwing en het grote-stedenbeleid
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is, behalve de integrale aanpak, volgens Sloots
de economische component: "De socials
vemieuwing maakt het Ieven vroUjker en de wijk
schoner en leefbaarder, maar he~ mensen niet
echt in het zadel. Wil je bereiken dat mensen
volop meedoen aan de samenleving, dan moat
je banen scheppen. Daarom is het motto van dh
kabinet werk, werk, werk.•
Daarbij gaat het zowel om Melkertbanen
als banen in de marktsector. Hoe bevorder je dat
die vooral bij langdurig werklozen uh achterstandswijken terecht komen? Sloots: "Door goed
om je heen te kijken. Er is de laatste jaren veal
werk verdwenen waarvan we vinden dat het wei
gedaan moat worden, bijvoorbeeld de kaartjescontrole in de tram of het onderhoud van
plantsoenen. Via een individuate benadering
proberen we die banen bij mensen terecht te

banen zo vervangen worden door goedkopere
Melkertbanen, wil Stoots niet ontkennen. "Maar",
zo benadrukt hij, "Melkertbanen moeten structurale banen word~n.' Of dat doe! realheh wordt, is
de vraag. De doorstroming naar reguliere banen
van banenpoolers uh de tijd van de sociale vernieuwing en jongeren die eerder tewerk gesteld
warden in het kader vM de Jeugdwerkgarantie·
wet, verloopt in ieder geval uherst moeizaam.
Daarom is er voor de doorstroming van deze
twee categorieAn 107 miljoen uhgetrokken in het
grote-stedenbeleid.
De Melkertbanen kunnen volgens Stoots
ook gebruikt worden om banen in de marktsector
te stimuleren: 'Er zijn een heleboel bedri~sterrei
nen die langzaam vertoederen. De panden zien
er verveloos uh, de verlichting is kapot, er wordt

komen doen, daar graag eigen mensen zien .
Bovendien scheelt het hen in reiskosten en par·
keerplaatsen als personae! dichtbij woont en
kunnen ze sneller vo<ir vervangend personeel
zorgen als er iernand ziek is.'
Bestuurll)ke herlndellng
De mogelijkheden om werklozen uh de wijk in te
schakelen zijn Henk Hilstra tegengevallen: 'Om
het wonin~estand in Hottenbroek minder eenzijdig te maken zijn er enkele honderden koopwoningen gebouwd. Via het arbeidsbureau en het
wijknieuws hebben we geprobeerd daarvoor
werkloze bouwvakkers te werven. In de hele wijk
was maar een kandidaat die zich uHeindelijk oak
nag terugtrok. De aannemers wilden wei, maar

Zwolle en vier andere Overijsselse steden hebben daarom behalve met het rijk ook met de
provincia een convenant algesloten. Daarin is
onder andere algesproken dat de StiREAiJelden, een stimuleringsregeling van Economische
Zaken', naar de steden gaan. Daarmee kun je de
economische uhholling van de steden tegengegaan. Omdat de provincia ook de woningbouwlokaties aanwijst kun je zo ook de demogralische
uhholling een halt toeroepen. Tenslotte moat hat
stedelijk knooppuntenbeleid van VROM en hat
corridorbeleid van EZ beter op elkaar worden
algestemd.'

er waren geen bouwvakkers te vinden .'
Het scheppen van werkgelegenheid voor

Bedrl)fsleven
Hoe kijkt het bedri~sleven aan tegen pogingen
van hel rijk om langdurig werklozen en laaggeschoolden in achterstandswijken aan een baan

laaggeschoolden moet volgens Jan Schings, niet
zozeer op wijk- alswel op stadsniveau gebeuren.

in de marktsector te helpen? Wouter van dar
Kolk, directeur beleidsadvisering van de Kamer

Schings: 'Zwolle heelt met 49.000 arbeidsplaat·
sen een motortunctie voor de omgeving en grate

van Koophandel Amsterdam • Haarlem, houdt
zich al ruim 25 jaar bezig met stedelijke bedrij-

gemeente de verlichting verbetert en de
gemeentereiniging extra langs Iaten komen. Zo'n
terrain wordt dan weer aantrekkelijker voor nieuwe vestigingen. Zeker als je daar lacilhehen voor

potenties omdat hat een toegangspoort tot hat
noorden en oosten is. Het gaat erom die patenties te benutten. Zo heelt Zwolle net hat distribu·
tiecentrum van PIT Post binnengehaald met

vigheid. Hij bekijkt de plannen met enige seepsis. •Jarenlang zag de overheid hat bedri~sleven
niet staan en keek men bedrijven de stad uH.
Zou dat nu ineens veranderen?', vraagt hij zich

maar het is wei leuk en je lett mee'.' Voor de
individuate benadering is 180 miljoen uHgetrokken waarmee gemeenten diensten kunnen inko-

starters aan toevoegt, ervoor zorgt dat ze maar
naar een loket hoeven om hun vergunningen

2.000 arbeidsplaatsen waarvan vale voor laaggeschoolden. Verder is het belangrijk dat nieuwe

at.

pen bij arbeidsbureaus . Het is een vorm van
gedwongen winkelnering waar de gemeentes
volgens Schings niet blij mee zijn. Zij zouden
liever ook uhzendbureaus inschakelen, maar
minister Melkert wil de pijn van de bezuinigingen
die hij de arbeidsbureaus eerder oplegde, op
deze manier wat verzachten.

bij hun ondememingsplan en hat opzetten van
een goede administratis. Bij gronduHgiltes kun je
als gemeente alspreken dat .een bedri~ werklo·
zen uh de buurt in dienst neemt. In Rotterdam is
dat bij Kop van Zuid nadrukkelijk en op grate
schaal gebeurd·. Er zijn alspraken gemaakt met
aannemers en detailhandelszaken die zich daar
vestigen. Die willen zeH ook graag personae! uh
de buurt omdat mensen die daar boodschappen

bedri~sterreinen meer binnen de bestaande ste·
den komen. Veel steden kampen met gebrek
aan ruimte voor bedri~sterreinen . Veal bedrijven
wijken daarom uH naar randgemeenten, in het
geval van Zwolle naar Nieuwleusen en Hattem.
Daardoor wordt er werkgelegenheid aan de steden onttrokken . Daarom is het belangrijk dat
staatssecretaris Van de Vandervoort haas!
maakt met de bestuur1ijke herindeling. Oak moet
de regielunctie van de steden versterkt worden.

hem veal werkgelegenheid verdwenen: ' We hadden de overleap net achier de rug. Gezinnen
met kinderen hadden de stad verlaten . Die wilda
men terug en daarvoor was ruimte nodig. Omdat
men heilig geloolde in de ontmenging van tuncties, was er voor bedrijven geen plaats en vond
men het niet erg als ze vertrokken. Sommige
bedrijven verhuisden naar nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad zoals Amsterdam
Zuid-Oost. Andere bedrijven hoelden niet te

Iaten komen die we graag aan het werk willen
hebben. Die moat je opzoeken, je moat met hen
in gesprek raken, hen ervan overtuigen dal het
een opstap naar een echte baan kan zijn. In een
wijk in Den Bosch keek men er eerst wantrouwend tegenaan: 'Wat voor werk is het?' en 'Het
Ievert niet vee I op'. Toen er een paar aan het
werk waren, zei men: 'Het Ievert niet veel op,

Oat hel vaak om banen gaat die eerder
wegbezuinigd zijn en dat voormalige reguliere
PIN-Nieuws 19/8-426

ingebroken, het vandalisme neemt toe, bedrijven
vertrekken... Oat proces kun je samen met
ondememers en gemeente stoppen. Daarbij kun
je Melkertbanen inzetten voor de beveiliging als
bedrijven hun panden opknappen en de

rond te krijgen in plaats van dertig, ze begeleidl

Door de stadsvemieuwing is er volgens
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glimmen en verdwenen naar plaatsen als Hoom,
Alkmaar, Purmerend, Almere of Uithoom. En dan
waren er nog bedrijven cJe het loodje legden.'
Van der Kolk erkent dat het verdwijnen
van veel bedrijven niet te voorkomen was en dat
de stadsvemieuwing voor opschoning zorgde
van illegale en overlast bezorgdende bedri~jes.
'Maar', zo steH hij, 'veel bedrijven hadden behouden kunnen blijven. Er was echter geen bereidheid om het overtevingsproces posHief te
beinvloeden. Veal bedrijven kregen het pistool
op de borst gedrukt. Door de ontmenging verdween ook de broedplaatsfunctie van de oude
wijken. Beginnende bedrijven die aangewezen
zijn op lage vloerprijzen en, als ze goad lopen,
doorstromen naar reguliere vestigingsplaatsen
konden hier niet meer terecht. De stadsvernieuwing he eft echt vee I schade aangericht.•
De Amsterdamse hoogleraar stads- en
plattelandsgeografie Rob van Engelsdorp Gastelaars is het met hem eens. Hij vindt het 'een
zegen dat wijken als De Pijp en de Jordaan niet
ten prooi zijn gevallen aan de stadsvemieuwing.
Daardoor is De Pijp nu een bruisend gebied en
revHaliseert de Jodaan ais een trein.'
Pogingen om nieuwe bedrijventerreinen te
stichten sneuvelden volgens Van der Kolk vaak
in de poiHieke discussie: 'Woningbouw was voor
de Amsterdamse deelraden veal aantrekkelijker.
Daar kreeg je subsidies vo.or, voor bedrijventerreinen niet. Over bedri~sterreinen moest je
meer nadenken, ze riepen weerstanden op in de
buurt, je moest wat doen aan de bereikbaarheid ... Omdat de deelraden rechtstreeks door de
bewoners gekozen warden en eigenaren van
bedrijven meestal elders woonden, konden ze
gemakkelijker scoren met woningbouwplannen.
lets leuks voor bedrijven doen, was er tijdens de
PIN-Nieuws 19/8-428

stadsvemieuwing niet bij. 'Bedrijven konden zichzed wei helpen, ze hadden geen hulp van de
ovemeid nodig', was de heersende opvatting. In
de randgemeenten warden de bedrijven die wegtrokken uH de stad, met open armen ontvangen.
Dat er veal werk wegvloeide, hebben steden aan
hun eigen arrogantie te wi~en.'
Coalftlemodel
Nu slaat de ovemeid een andere loon aan. Van
der Kolk: 'Het kabinet roept 'werk, werk en nog
eens werk', de grote steden komen met nota's
die het belang van economie en werk benadruk·
ken. De regering komi met een apart grote-stedenbeleid en wijst daarvoor een aparte staatssecretaris aan die veal geld wee! los te peuteren
bij collega's. Hulda, hulde, hulde. Maar ik ben
geinteresseerd in het feHelijke gedrag van de
ovemeid. En dan vind ik het uHerst merkwaardig
dat de ovemeid niet kiest voor een coaiHiemodel.
De ovemeid mist economische ervaring en zou
daarom moeten samenwerken met het bedri~sle
ven en de Kamers van Koophandel. Met
Kohnstamm kan ik goed overleggen, maar als
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heel!
hij niet het vereiste netwerk. De gemeenten die
zijn grote-stedenbeleid moeten uHvoeren, weten
ons niet te vinden terwijl ze van onze ervaring
kunnen profiteren. Het bedri~sleven zou veal
uitbundiger ingeschakeld moeten worden als
men serieus werk wil maken van werk in de
marktsector. In de club die het Actieplan Economie & Werk opstelde zat niemand uH het
bedri~sleven!'

Met het hoge PvdA-gehaHe van veal colleges heel! het volgens Van der Kolk niets te rnaken: 'Het zH hem in de beleving van het primaat
van de politiek. Bestuurders willen ergens hun

stempel op drukken. Ze vinden het leuk als het
bedri~sleven adviseert, maar ze willen zed beslissingen nemen. In een coalitiernodel zou je de
verantwoordelijkheid moeten delen. Probeer het
gewoon eens samen.'
Jan Schaefer
Het grote-stedenbeleid moet volgens Van der
Kolk aangepakt worden zoals wijlen Jan
Schaefer ('een formidabel mens en een formi·
dabel bestuurder') de sociale vemieuwing aanpakte. Van der Kolk: 'Hij gooide zich daar met
zijn hele gewicht in, wist mensen voor het idee
te winnen... Elke stad zou een figuur a Ia
Schafer moeten aantrekken als ambassadeur
voor het grote-stedenbeleid. Oat zou een cudmanager uH he! bedri~sleven moeten zijn met
een herkenbaar gezicht. Hij moat met bedrijven
gaan praten, aftasten waar de weerstanden liggen, vertrouwen wekken. Als politici of ambtenaren met bedrijven komen praten en aanbieden
om de grondprijzen te verlagen, de belastingen
te verminderen of de vergunningverlening te versoepelen, kruipen ze onmiddellijk in hun schulp .'
Van der Kolk hamert zo op het coalitiemodel "omdat ovemeid en bedri~sleven elkaar
hartstikke hard nodig hebben'. Van der Kolk: "Je
zou de dienstverlening van de ovemeid en de
Kamers van Koophandel moeten poolen en hun
humeuren op elkaar moeten afstemmen. Er zouden veel meer kanaaHjes opengemaakt moeten
worden. Het huidige model is te verkokerd.'
Welke concrete ideeen heeft Van der Kolk
om (binnen)steden weer aantrekkelijker te rnaken voor bedrijven? Van der Kolk: 'Je moat •
zoals 'Tilburg industriestad' dat doet • uitstralen
dat bedrijven welkom zijn. Je moat ervoor zorgen
dat de wethouder economische zaken een sterke

positie heel! en de instrumenten kan gebruiken
van zijn collega's ruimtelijke ordening, milieu en
grondzaken. Je moet zorgen dat je voldoende
grondaanbiedingen hebt en dat je je bedrijv'Mterreinen in orde zijn: goed gesHueerd, opgeruimd
en beplant. Ze moeten appeleren aan het snob
appeal van bedrijven. Je moet krHisch kijken
naar je grondbeleid. Veel bedrijven zijn niet
gecharmeerd van ertpacht: ze denken dat ze
duurder uH zijn, zijn bang voor tussentijdse canonverhogingen, weten niet waaraan ze op ian·
ge termijn toe zijn. Laat ze kiezen tussen eigendom of ertpacht. Doe wat aan de bereikbaameid:
teveel verkeersdrempels bemoeilijken de bevoorrading, zorg voor voldoende parkeerplaatsen
voor he! noodzakelijke autoverkeer en voor goed
openbaar vervoer. Zorg dat er een loket voor
ondememers is. Wijs hen een account manager
toe die binnen de ovemeid de zaken voor hen
regeH, zodat ze niet van het kastje naar de muur
gestuurd worden."
Kansenzones
Met het idee kansenzones (2) , waarvan de overheid zoveel verwacht, heeft Van der Kolk grote
moeHe: 'Ais de vestigingsregels en milieuvergunningen daar versoepeld kunnen worden, zijn ze
daarbuiten ook niet echt nodig. Fiscale voordelen
voor bedrijven in kansenzones stuHen op veal
weerstand bij bestaande bedrijven. Zij zien het
als concurrentievervalsing. Daarmee jaag je het
georganiseerd bedri~sleven tegen je in het har·
nas. Het leidt niet tot een verbetering van het
investeringsklimaat, maar tot een loopgravenoorlog.'
Hij ziet veel meer in een betere begeleiding van bedrijven in kansarme gebieden. Bijvoorbeeld in de vorm van bedri~sverzamelPIN-Nieuws 19/8-429

gebouwen met een pluspakket. Behalve bedrijven zouden daarin ook diensten van de gemeente en de Kamer van Koophandel in moeten
zitten. Zowel bedrijven in het bedri#sverzamelgebouw als bedrijven in de omgeving zouden ervan
moeten kunnen prof~ererl. Een huurgewenningsbijdrage vindt Van der Kok nog verdedigbaar. Hij is voor een versoepeling van ruimtelijke
en milieuvoorschriften (verlaging geluid- en gaurnorman, tijdelijk gebruik vervuilde bodems, versoepeling welstandstoezicht), maar dan niet exclusief voor de kansenzones. Wei zou je in die
gebieden . kunnen beginnen met experimenten,
maar dan moat de bedoeling wei u~drukkelijk
zijn dat die versoepeling generiek beleld word!.
Bedrijven in de kansenzones zouden dan tijdelijk
een voorsprong krijgen.
De vier grote steden hebben in een brief
aan staatssecretaris Kohnstamm geschreven dat
de voorgestelde maatregelen voor de kansenzones te slap zijn en ondememers niet over de
streep trekken. Zij pieijen voor meer facil~eijen:
verlaging van de vennootschapsbelasting, onroerend-zaakbelasting, riool- en reinigingsrechten,
verhoging investeringsaftrek, BTW-vrijstelling,
versoepeling van bouw- en milieuvergunningen.
Van der Kolk is het daar 'helemaal niet mee
eens', want hij is tegen deze vorm van gebiedsgericht beleid. Bovendien was hij hogelijk verbaasd over de brief: ' Er is met het bedri~sleven
geen enkel overleg geweest over deze brief.'
Oat Kamerleden de kansenzones wei zien
zitten en in een motie bij Kohnstamm hebben
aangedrongen op meer dan twee kansenzones,
zegt hem niets: ' De Kamer staat wei vaker ver
van de werkelijkheid.'
Om te voorkomen dat het concept kansenzone een vroege dood sterft, hebben rijk en gePIN-Nieuws 19/8-430

meenten een 'task force kansensones' ingesteld
onder Ieiding van oud-minister en CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman. Na de zomer had hij
met voorstellen moeten kornen, maar dat is niet
gelukt. HaN november was zijn advies binnen,
maar wist het.kabinet niet wat men ermee wilde.
Projectleider grote-stedenbeleid Sloots: 'Over
zijn advies word! nog overlegd.'<~
Henk Donkn is docent/coordinator COIMlunicatieve vaardigheden bij de FacuMeH der Beleidswetenschappen en van huis u~ een sociaal
geograaf.

reductie van werl<geverslasten, verlaging van geur·
en geluidnormen, versoepeling van he! welstandstoezicht en tijdelijk gebruik van verwilde bodems.
Bij de selectie van gebieden die een status als
kansenzone willen krijgen, word! gelet op criteria
als aantal uitkeringsalhankelijken, gerriddeld be·
steedbaar inkomen en he! percentage allochtonen.
De stahJs van kansenzone word! aileen verieend
als de- gemeente voor de betreHende wijk een integrale gebiedsgerichte aanpak van de problemen
hee~ opgesteld. De gemeente is bovendien verplicht om vergunningsprocedures te vereenvoodi-

gen door bijvoorbeeld de een~oket-benadering.

G4 + G15 = G19 + G6= G25
De G<; zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht.

bestaande bedrijven kunnen voor de regelvrijstelling en belastingvoordelen in aanmeri<ing komen.

& Ministerie van Econon1sche Zaken, Den Haag
januari 1996

Oss, Roermond, Geleen, Sittard en Kerl<rade.

Binnenlands Bestuur- diverse berichten uit de jaargangen

Donkers, Hank (1996) De wijk aan het werle. Revitalisering
Tijdschri~.

Vak·

blad voor he! leelmilieu, Jaargang 107, nr. 5, de·

Om de bedrijvigheid in achterstandswijken te sti-

cember 1996

muleren wil de Werl<groep Economie & Werl< voor
kansenzones instellen, de Nede~andse variant van

en hoeven niet te voldoen aan wettelijke bepalingen en verordeningen. De werl<groep denkt daarbij

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1995) Convenant

Ministerie van Binnenlandse zaken - Kwartaalblad Grote-

Stedenbeleid, aile tot nog toe verschenen num·
mers - Den Haag
Ministerie van Binnenlandse zaken - Nieuwsbriel GroteStedenbeleid, aile tot nog toe verschenen num·
mers - Den Haag
Rijksplanologische Dienst - Voorbeeldplan Holtenbroek Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-

Sociaal en Cultureel Planbureau (1996) Sociaal en Cu#u·

reel Rapport 1996 - Den Haag 1996

1995 en 1996

Kansenzones

Clintons 'erJ1lOWennent zones'. Bedrijven die zich
in kansenzones vestigen krijgen belastingvoordelen

Grote-Stedenbeleid, Kabinet & Gemeente Amsterdam, Rofferdam, Den Haag en Utrecht · Den
Haag, 12 juli 1995

ning en Milieubeheer, z.j.

van achterstandswijken - Heidernij
2.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (1995) Convenant

Grote·Stedenbeleid Kabinet-G15 - Den Haag, 30

gelo, 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht,

Amersfoort, Hilversum, Almere, Lelystad, Alkmaar,
Zaanstad, Vlaardingen, Vlissingen, Middelburg,

nota Grote·Stedenbeleid- Zwolle, juni 1996

oktober 1995

Bron: Werl<groep Stadseconomie, Actieplan Eco·
nomie & Wert<. Ministerie van Binnenlandse Zaken

De volgende steden vallen nltl onder het grotestedenbeleid: Assen, Emmen, Apeldoom, Zutphen,

Gemeente Zwolle (1996) Zwolle, kansen benutten. Kader-

senzone.
Bedrijven die in aanmerl<ing willen komen voor de

De G15 zijn Almelo, Amhem, Breda, Deventer,
Eindhoven, Enschede, Groningen, Helmond, HenNijmegen, Tilburg en Zwolle. Samen helen ze de
G19. De G6 zijn Dordrecht, Haariem, Heerlen, Leiden, Schiedam en Venlo.

broek, Eindrapportage voorbeeldp/an Holtenbroek Zwolle, april 1994

Gebieden krijgen tijdelijk een status als kan·

voordelen moeten een bepaald percentage van
hun personeel uit de kansenzone recruteren. Ook
1.

Gemeente Zwolle (1994) Aanpak naoorlogse wijk Holten·

Een de#ap/an voor de grote steden. Werle, veiligheid,

Ve!Weij, A.O. & B. Goezinne (1996) Jaarboek 1995 Grote·

Stedenbeleid · Rotterdam 1996
Werl<groep Stadseconornie (1996) Actieplan Economie &
Werle - Ministerie van Binnenlandse Zaken & Mini·
sterie van Economische Zaken · Den Haag 1996

Leelbaarheid - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht, juni 1994

Woude, Ries van der (1996) De beklemde stad. Grootstedelijke problemen in demogralisch en sociaal-eco·

norrisch perspec6el · Den Haag 1996

onder andere
aan vrijstelling ·van aile
gemeentelijke belastingen, tijdelijke vrijstelling van
erfpachtcanons, minder Vennootschapsbelasting,
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