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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 augustus 1992

Hierbij doe ik U de Vierde Kwaliteits– en Kostensignalering
toekomen'. Deze signalering bevat een beschrijving van de ontwikkeling
in aantallen, kosten, kwaliteit en huren van de in 1989 en 1990 gegunde
nieuwbouw– en woningverbeteringsplannen. Gezien de aandacht voor
kwaliteit van de woning en woonomgeving besteed ik aandacht aan
milieukwaliteit en enkele gezondheidsaspecten. De sterke aandacht voor
de doelgroepen in de jaren negentig is voor mij aanleiding geweest de
bereikbaarheid en enkele bijzondere aandachtsgroepen van het volks–
huisvestingsbeleid te beschrijven.

Uit de Vierde Kwaliteits– en Kostensignalering kan worden afgeleid, dat
het in het algemeen goed gaat met de aantallen en de kwaliteit in de
woningbouw. Ook internationaal slaat Nederland geen slecht figuur.
Vergeleken met België, Frankrijk en Duitsland heeft Nederland de laagste
stichtingskosten in de sociale sector.

Voor wat betreft de realisering van het totale voorgenomen
programma in 1989 en 1990 constateer ik, dat de geplande aantallen
zijn gehaald. In bijzonder het aantal gerealiseerde ongesubsidieerde
woningen zorgde ervoor, dat de enigszins terugvallende resultaten in de
sociale koopsector ruimschoots werden gecompenseerd. Deze ontwik–
keling sluit goed aan bij het in gang gezette strategisch nieuwbouw–
beleid, waarbij de ongesubsidieerde sector binnen het totale nieuwbouw–
programma een steeds grotere plaats zal gaan innemen. Tevens sluit het
toenemend aanbod van koopwoningen goed aan bij de geconstateerde
verschuiving van de vraag van woningzoekenden in de richting van
koopwoningen.

Voor wat betreft de kosten en kwaliteit constateer ik, dat het verschil
tussen sociale huur– en koopwoningen verder is afgenomen. Deze
ontwikkeling is conform het beleid, dat zich richt op het bereiken van een
vergelijkbare kosten-kwaliteitsverhouding in de sociale sector. Hierdoor
moet de doelgroep in casu de lagere inkomensgroep in staat worden
gesteld te kiezen tussen een sociale huur– dan wel een sociale
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koopwoning, zonder dat daarbij grote verschillen in kosten en kwaliteit
tussen beide categorieën een overwegende rol spelen. Er is sprake van
een verwaarloosbaar verschil in de kosten-kwaliteitsverhouding tussen
eengezinswoningen in de sociale huur en koopsector.

Met betrekking tot de licht gesubsidieerde sector is geconstateerd dat
de kosten en kwaliteit in de premiehuur– en vrije sector met eenmalige
bijdrage evenals in voorgaande jaren ruim boven die in de sociale sector
liggen.

Voorts blijkt uit de Vierde Kwaliteits– en Kostensignalering, dat het
planaanbod 1988-1989 van sociale huurwoningen ten opzichte van het
planaanbod 1986-1987 voor de laagste inkomensklasse in 1991-1992
minder bereikbaar is. Een verklaring hiervoor is de meer dan voorziene
stijging van de aanvangshuren in 1988 en 1989. De bereikbaarheid van
het planaanbod 1990 neemt, als gevolg van de geringe aanvangshuur–
stijging in 1990, echter weer toe. Het wisselende beeld bij de jaarlijkse
aanvangshuurstijgingen in 1988, 1989 en 1990 zijn voor mij aanleiding
de huurontwikkelingen in de komende periode nauwlettend te volgen.

Op het punt van de bouwplaatskopkosten in de gesubsidieerde nieuw–
bouwsectoren zijn de resultaten van de analyse, waarbij is nagegaan hoe
de bouwplaatskopkosten in de gesubsidieerde sectoren zijn ingezet, voor
mij aanleiding de omvang van het kopkostenbudget en het doel van de
kopkostensubsidies nader te bezien. Hierover zal ik U informeren in de
Memorie van Toelichting bij de Begroting 1993.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
E. Heerma
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