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Van de redactie 
 

  
 
door Gerrit Schinkel 
 
De vakantie zit er voor de meesten weer op denk ik. Het coronaspook 
waart nog steeds rond, maar langzamerhand gaan we hopelijk toch weer 
terug naar het oude normaal.  
 
Ook de politiek ontwaakt weer uit haar zomerslaap. Ik laat de Haagse 
beslommeringen hier maar buiten beschouwing. Volgend jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen en de PvdA Gouda is al druk bezig met de 
voorbereidingen hiervoor. In deze editie van Gouds Rood treft u de stand 
van zaken m.b.t. het verkiezingsprogramma aan.  
 
Wethouder Rogier Tetteroo heeft een groot artikel geschreven met de titel 
‘Woonprotest’. Hans du Pré betoogt dat de oevers in principe van 
iedereen zijn. Wim Sonnemans heeft een mooi artikel geschreven over 
Sicco Mansholt. 
 
Dank uiteraard ook weer aan Peter van Eijkelenburg voor zijn redactionele 
stofkam. 
 
 
 
 
 
 

 
Om de kosten te drukken wordt Gouds Rood ook nu weer alleen op papier 
bezorgd bij leden die GEEN emailadres hebben, althans niet bij ons 
bekend. Heeft u toch een e-mailadres, wilt u dat dan s.v.p. doorgeven aan: 
ledenadministratie@pvda.nl ? Bedankt.  
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Van de voorzitter 
 

  
 
Door Joost van Lier 
 
Partijgenoten, 
 
De zomer ligt achter ons, hopelijk een zomer waarin eenieder rust heeft 
kunnen nemen. Na de hectische eerste helft van het jaar waarin we meer 
en meer restricties in verband met COVID kenden kregen we als maat-
schappij langzaam maar zeker weer meer mogelijkheden. We konden op 
vakantie, ook al was dat met stressvolle voorzorgsmaatregelen zoals 
testen of vaccinaties halen. Ik hoop dat jullie allen zijn uitgerust, er komt 
immers een heel druk politiek jaar aan.  
 
Terwijl ze in Den Haag nog steeds aan het formeren zijn, gaan wij ons als 
afdeling klaar maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
Hierbij hebben we ons als doel gesteld om in ieder geval hetzelfde aantal 
zetels als nu te behouden en het liefst er nog ééntje bij te veroveren. Om 
dit te bewerkstelligen zijn verschillende partijgenoten hard aan de slag om 
hiervoor een goed fundament als basis te leggen.  
 
In de verkiezingsprogramma-commissie is de afgelopen periode hard 
gewerkt om een conceptverkiezingsprogramma op te stellen. De 
commissie bestaande uit Frank van der Knaap, Sophie Heesen, Peter van 
Diesen en Peter Bos gaan ons de komende periode verrassen met het 
eerste concept.  
 
Tegelijkertijd is de kandidaatstellingscommissie bestaande uit Bram van 
Welie, Gerrit Schinkel, Bea Marsman, Patrick Verhoeven en Diego 
Rutgrink aan de slag om het advies met betrekking tot de kandidatenlijst 
vorm te geven. Samen met de commissie hebben we geconstateerd dat 
er veel animo is om de PvdA tijdens de komende raadsperiode te 
vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de ALV van 22 november a.s. 
zullen we het advies van de commissie en het voorstel van het bestuur 
aan de leden doen toekomen. 
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Al dit voorwerk leidt ertoe dat we de komende periode mooie, maar 
tegelijkertijd ook drukke, ALV’s tegemoet gaan. Zowel het 
verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst zullen we bespreken en met 
elkaar gaan goedkeuren.  
 
Om dit in goede banen te leiden hebben we hieronder alvast een overzicht 
opgenomen van belangrijke data:  
 

 Week 39  verspreiding conceptverkiezingsprogramma; 

 Maandag 4 oktober  ALV, onderwerpen: 
o Bespreking conceptverkiezingsprogramma; 
o Presentatie kandidaat-lijsttrekker; 

 Week 41  verspreiding aangepast conceptverkiezingsprogramma 

 Uiterlijk zondag 24 oktober  indienen amendementen op 
conceptverkiezingsprogramma. 

 Maandag 25 oktober  verspreiden ingediende amendementen 

 Maandag 1 november  ALV, onderwerpen: 
o Vaststelling verkiezingsprogramma 

 Maandag 8 november   verspreiding voorstel kandidatenlijst 
#GR2022 

 Maandag 15 november  verspreiding opgemaakt 
verkiezingsprogramma 

 Maandag 22 november  ALV, onderwerpen 
o Vaststelling begroting 2022 
o Vaststelling kandidatenlijst #GR2022 

 
Kortom de komende periode zal er veel nieuws zijn en zijn er veel 
momenten voor jullie als leden om je stem te laten horen. Omdat COVID 
nog een onvoorspelbare factor is zullen we dit nauwlettend in de gaten 
houden en de locatie spoedig kenbaar maken.  
 
Voorgaande in ogenschouw nemende roep ik alle leden op om je stem te 
laten horen. Kom naar de ALV’s, dien de amendementen in en als je nog 
ideeën hebt, laat ons als bestuur dat dan weten óf de commissies. Wij 
nemen de input dan mee! 
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Tot besluit wil ik eenieder oproepen te gaan stemmen bij de verkiezing 
voor de landelijk voorzitter. Als het goed is hebben jullie daarover de 
nodige e-mails ontvangen. In de komende we(e)k(en) ontvangen alle 
leden ook mails met inlogcodes om te stemmen op de kandidaten die zich 
gekandideerd hebben om de komende 4 jaar voorzitter te zijn van onze 
partij. Deze verkiezing is voor ons allen van belang, niet in de laatste 
plaats omdat ik gemerkt heb dat de kandidaten allemaal zo hun visie 
hebben op hoe de partij georganiseerd moet worden en welke politieke 
kant we op moeten. Als bestuur roepen we dus op om te gaan stemmen! 
 
Ik hoop veel van jullie tijdens de komende ALV’s te mogen begroeten! 
 
 
Met vriendelijke en sociale groet, 
 
Joost van Lier 
voorzitter PvdA Gouda 
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 4 oktober 2021 
 

  
 
Datum 

 
maandag 4 oktober 2021  

Plaats Digitaal (samen online omgeving 
op mijn.pvda.nl   

Tijd 20.00 – 21.30 uur 
 

 
AGENDA 

 
 
 
1. Opening door voorzitter 

 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 
 
  

3. Bespreking concept verkiezingsprogramma 
 
 
 

4. Presentatie kandidaat-lijsttrekker 
 
 
 

5. Rondvraag 
 
 
 

6. Sluiting 
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Notulen ALV dd.  28 juni 2021 

  
 
Door Peter van Diesen 
 
Aanwezig: 
Iemkje Tijsseling, Hans du Pré, Gerrit Schinkel, Frank van der Knaap, 
Wilbert van der Griendt, Johan Veld, Guido Prinsenberg, Sophie Heesen, 
Peter Bos, Remco Belonje, Joost van Lier (voorzitter), Jan Geerink, 
Josephine Henriques, José van Eijkelenburg, Wim Sonnemans, 
Mohammed Mohandis, Fred de Mooij, Ahmed el Haddaoui, Klaas Bolt, 
Peter van Diesen. 
 
Afwezig met kennisgeving (voorzitten Raadscommissie): 
Max de Groot. 
 
 
Joost heet de aanwezigen welkom en dankt voor de relatief grote 
opkomst. Het bestuur vond het nog niet verantwoord deze vergadering op 
een fysieke locatie te organiseren, maar hoopt dat dit spoedig weer 
mogelijk zal zijn. De ALV van vanavond heeft twee grote thema’s: de 
voortgang van de commissie die ons programma voor de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 voorbereidt, en de actuele politieke situatie in Gouda. 
Joost onderstreept dat er de komende maanden veel werk aan de winkel 
is. Hij hoopt op 1 zetel winst ten opzichte van de vorige raadsverkiezin-
gen, een ambitie die de commissie zelfs nog bescheiden vindt. 
 
Frank van der Knaap, voorzitter van de programmacommissie, geeft 
gedetailleerd inzicht in de werkwijze, prioriteiten en doelstellingen van de 
commissie (zie bijlage, enigszins bewerkt omdat het systeem slechts 2mb 
toelaat). Het werk van de commissie ondervindt over het algemeen 
instemming, maar de ALV maakt enkele vitale kanttekeningen. Zo wordt 
aangedrongen op een duidelijker ideologisch kader en een meer concrete 
gerichtheid op de lokale situatie in Gouda. Uitgebreid wordt gediscus-
siëerd over de mogelijkheden om huisvesting, met name voor jongeren, te 
verbeteren.  
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Daarbij wordt bijvoorbeeld genoemd de mogelijkheid kantoorpanden om te 
bouwen tot tijdelijke huisvesting en het creëren van “tiny houses”, maar 
dat lijkt slechts marginale winst op te leveren. Nadere dialoog met onze 
wethouder en fractie zal nodig zijn om deze voorstellen te concretiseren. 
 
Het tweede blok in deze vergadering was een overzicht van de politieke 
actualiteit door fractievoorzitter Mohammed Mohandis. Hij noemde drie 
thema’s, te weten de Turfmarktkerk, de bouw van woningen op de Van 
Loonlocatie en het Verkeerscirculatieplan. 
Ten aanzien van de Turfmarktkerk onderstreepte Mohammed de toe-
komstgerichtheid van de PvdA: het gaat niet om ontwikkelingen uit het 
verleden, maar het zoeken naar een zo rechtvaardig mogelijke oplossing 
voor alle betrokken partijen. Tot zijn genoegen ondervindt Mohammed in 
dit opzicht positieve respons van niet alleen de coalitiepartijen, maar ook 
van een deel van de oppositie. Hij is dan ook voorzichtig optimistisch over 
de toekomst. 
 
Mohammed erkent dat het bouwproject op de Van Loonlocatie op 
maatschappelijke weerstand stuit (met name van omwonenden), maar dat 
er toch ook begrip aanwijsbaar is over de noodzaak om de woningnood te 
adresseren. De voorziene bebouwing past goed in de omgeving en de 
normale inspraakprocedures zijn/worden gevolgd. Als we dit project 
verder “uitkleden”, komt de financiering in het gedrang. 
 
Mohammed is ook optimistisch over het Verkeerscirculatieplan (dat 
inmiddels door de Raad met grote meerderheid, en met meename van 
een belangrijke inbreng van de PvdA, is aanvaard). We blijven inzetten op 
veiligheid en een autoluwe binnenstad. Daarbij blijven we bouwen, maar 
wel met visie. 
 
Joost dankt de aanwezigen voor hun inbreng en onderstreept dat er nog 
veel werk voor de boeg ligt, maar dat we op schema liggen. De volgende 
ALV zullen we elkaar hopelijk weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. 
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Werk in uitvoering: 
het verkiezingsprogramma II 

  
 
Door Frank van der Knaap 
  
Drie maanden geleden hebben we je een rondleiding gegeven over het 
bouwterrein waarop het gebouw van het nieuwe verkiezingsprogramma 
verrijst. En zie, het gebouw staat er inmiddels. Het is nog niet helemaal af. 
Het afwerken doen we op de algemene ledenvergaderingen. In dit korte 
bericht van het bouwteam vertellen we wat we de afgelopen paar 
maanden hebben gedaan en wat de stappen zijn die we samen in de 
ALV’s nog gaan zetten. Dus volg ons over het bouwterrein, maar ….. 
veiligheidshelm op en pas op de rommel. Er wordt nog steeds gewerkt.  

Misschien, ter opfrissing van het geheugen, eerst nog 
even de uitgangspunten die de architect heeft toegepast 
bij het ontwerp van het gebouw.  
1. Het is een verkiezingsprogramma, geen 
beginselprogramma. Dat betekent dat niet alles erin hoeft 
te staan en dat het geen dik naslag werk wordt voor 
tekstexegese. Het worden maximaal 20 pagina’s waarin 

onze belangrijkste onderwerpen staan; onderwerpen waarop we ons 
willen profileren.  
2. Het moet herkenbaar zijn voor de trouwe achterban van sociaal-
democraten, maar tegelijkertijd moet het ook vernieuwende elementen 
bevatten. Immers, de uitgesproken ambitie van de ledenvergadering was 
om meer zetels te scoren dan de vorige keer. Dan zul je ook nieuwe 
kiezers moeten aanspreken.  
3. We doen een deel van het werk samen met GroenLinks. Vooral de 
themabijeenkomsten organiseren we samen. Het is vervolgens aan de 
beide partijen om daar hun eigen accenten uit te halen voor de 
programma’s. Inmiddels zijn bijna alle themabijeenkomsten gehouden. We 
hebben die themabijeenkomsten georganiseerd met onze partijgenoten, 
met leden van GroenLinks en met diverse mensen van buiten de partijen 
die deskundigheid of ervaringen meebrachten. Helaas moesten alle 
bijeenkomsten online zijn in verband met de coronamaatregelen. Maar de 
goede kant van die medaille is dat we mede daardoor veel bijeenkomsten 
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hebben kunnen houden. En vanaf deze plek alvast heel veel dank aan 
allen die een bijdrage hebben geleverd! 

We zijn in een bijeenkomst met een aantal leden en deskundigen van 
buiten in gesprek gegaan over de nieuwe economie. De nieuwe economie 
verbindt arbeid en ondernemen met sociale menselijke relaties en met 
klimaat en milieu. Niet meer de economie laten leiden door winstmaxi-
malisatie en ongebreidelde groei, maar sociaal en duurzaam produceren 
en consumeren. Daarbij zullen de duurzaamheidsdoelstellingen (de 
SDG’s) van de Verenigde Naties een leidende rol kunnen spelen.  

We hebben zelfs twee bijeenkomsten georganiseerd over wonen, bouwen 
en ruimte. Die gingen niet alleen over voldoende woningen en sociale 
huisvesting, maar ook over de omgevingswet, dakloosheid, arbeidsmi-
granten en energie- en warmtetransitie. En over de vraag hoe je bouwen, 
bouwen en nog eens bouwen wil combineren met het groen en 
aantrekkelijk houden van ons mooie Groene Hart. 

Over klimaat en duurzaamheid hebben we ook twee 
bijeenkomsten opgezet. Met als thema’s: duurzame energie en 
het vergroenen van onze stad. Maar ook over hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat alle maatregelen voor de inwoners 
betaalbaar blijven en er geen tweedeling in klimaatwinnaars en 
-verliezers ontstaat. Natuurlijk hebben we bijzondere aandacht 
besteed aan diversiteit en inclusiviteit. Dat is nog altijd niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. LHBTIQ+-personen worden nog lang niet 
overal geaccepteerd.  Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Of 
met een gekleurde huid. Op sportverenigingen, op scholen en in het 
nachtleven. Er is nog veel nodig voor acceptatie en een veilige omgeving, 
waarin je jezelf kunt zijn.  
In onze bijeenkomst over lokale democratie hebben we verkend hoe we 
het vertrouwen van de burger in onze overheid zouden kunnen herstellen. 
Daar hebben we geen toverstafje voor, maar we moeten wel doen wat we 
kunnen. Inwoners meer betrekken bij de besluitvorming over hun stad, bv.  
in de vorm van een G1000. Meer ruimte voor burgerinitiatieven.  
Naast al die themabijeenkomsten hebben we ook werkbezoeken afgelegd 
en veel 1-op-1-gesprekken gevoerd. Zo zijn we onder andere op 
werkbezoek geweest bij de in aanbouw zijnde moskee Assalam en 
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hebben daar gesproken over de ervaringen van mensen met een 
Marokkaanse en islamitische achtergrond in Gouda.  
 
We zijn in gesprek geweest met vertegenwoordigers van kerkelijke 
instellingen en de signalen die zij krijgen over armoede, eenzaamheid en 
de behoefte aan (mantel)zorg in de stad. We hebben gesproken met het 
Kesper College, de Ark, de Goudse Weekendschool, de Brede School en 
MBO Rijnland. Zo hebben we nog meer informatie opgehaald over hoe 
onderwijs kan bijdragen aan eerlijke kansen voor kinderen en jongeren en 
over hoe wij vanuit de politiek kunnen zorgen dat zij hun goede werk nog 
beter kunnen voortzetten.  
 
En uiteraard hebben we gesproken over sport. Bijvoorbeeld over de 
moeite die sportclubs hebben om voldoende vrijwilligers te mobiliseren. 
En over wat sport nog meer is behalve louter sport. Het is ook preventie 
op gezondheidsklachten, het tegengaan van eenzaamheid en het hebben 
van een sociaal netwerk. We mogen daar best wat ambitieuzer in zijn. 

 
We hebben heel veel van die informatie kunnen 
opnemen in ons verkiezingsprogramma. En dat is vooral 
gebruikt als verrijking van en aanvulling op de heel 
stevige basis die er al lag. We hebben de concepttekst 
van het programma met enkele prominente leden uit 
onze afdeling besproken. Ook hun opmerkingen zijn 
gewogen en verwerkt. En het resultaat ligt voor je op de 
ALV van 4 oktober. Klaar om er iets van te vinden. 
Het is goed om nog even de rol van de verschillende 

ALV’s te beschrijven. Het verkiezingsprogramma wordt twee keer 
besproken op een ALV. De eerste keer is op 4 oktober. Dan gaan we het 
grove werk doen: timmeren en zagen. De inhoud staat daarbij centraal. 
Op die avond horen we graag van jullie of we de juiste prioriteiten hebben 
benoemd en of we de juiste keuzes hebben gemaakt. Of het aansprekend 
en wervend genoeg is. Jullie krijgen het conceptverkiezingsprogramma via 
het bestuur toegestuurd. Er zal ook de gelegenheid zijn om eventuele 
reacties via de mail aan te reiken. De deadline daarvoor is 5 oktober. 
Bedenk wel dat als het niet in de ALV is besproken, we ook niet weten hoe 
breed het draagvlak voor die reactie is. Maar uiteraard wegen we alles 
zorgvuldig af. 
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Na de ALV hebben we als verkiezingsprogrammacommissie slechts korte 
tijd om de reacties te verwerken. Want laten we even vooruitkijken en 
terugrekenen. De tweede ALV is op 1 november. Dan wordt het 
verkiezingsprogramma door jullie als leden vastgesteld. Dat is de dag voor 
het fijne werk aan het gebouw: schuren en polijsten. Dan zetten we de 
tekst helemaal zoals we het hebben willen. Dat doen we in de gebruike-
lijke vorm van amendementen. Die moeten worden opgesteld, maar ook 
met elkaar gedeeld, want we moeten er iets van kunnen vinden. Daarmee 
zijn de vier weken tussen de beide ALV’s ingevuld: in de eerste week na 4 
oktober verwerken we de reacties waar draagvlak voor is en leiden tot een 
versterking van het programma. Er zal ook nog een tekstschrijver met een 
frisse blik naar het geheel kijken. Het resultaat is dat op 11 oktober het 
conceptverkiezingsprogramma aan alle leden wordt gemaild.  
 
In de tweede week na 4 oktober krijgen alle leden de herziene tekst en 
worden jullie uitgenodigd om eventuele amendementen op te stellen en bij 
het bestuur in te dienen. Amandementen moeten uiterlijk zondag 24 
oktober zijn ingediend. Op deze manier hebben we voldoende tijd om de 
amendementen te bundelen en op maandag 25 oktober, dus nog één 
week voor de ALV november, aan alle leden toe te sturen. Op 1 november 
stemmen we daarover en stellen we het programma vast, inclusief de 
aangenomen amendementen. 
 
Daarmee is het werk nog niet gedaan. We gaan het lint 
pas doorknippen als we de amendementen hebben ver-
werkt en we het document voor publicatie mooi hebben 
opgemaakt. En hebben we nóg een slag te maken. We 
gaan het gebouw pas echt in gebruik nemen als we op 
basis van het verkiezingsprogramma een handzame 
publieksversie hebben gemaakt. Noem het een 5- of 10-
punten flyer, noem het een strijdplan; dat is waar we echt 
de straat mee op gaan. Want laten we ons gebouw ook relativeren: hoe 
belangrijk het verkiezingsprogramma ook is, in deze tijden van korte 
nieuwsflitsen en soundbites zijn er maar weinig mensen die een verkie-
zingsprogramma van a tot en met z gaan spellen. Maar dan ligt het wel als 
stevige basis onder het strijdplan. Een gebouw dat staat als een huis! 
 
Het bouwteam (Peter, Sophie, Peter en Frank)  
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WOONPROTEST 

  
 
Door Rogier Tetteroo 
 
Eindelijk, na ruim 40 jaar, zijn de straten van onze hoofdstad weer 
gevuld met tienduizenden mensen die aandacht vragen voor een 
probleem dat nooit echt is weggeweest: woningnood. Sinds de 
roerige jaren ‘80, met de krakersrellen in Amsterdam, een kroning die 
uit de hand liep en ware veldslagen om leegstaande panden is de 
maat nog niet zo vol geweest als nu. Zondag 12 september was 
Amsterdam weer het decor voor een woonprotest. En terecht. 
 
De “woningmarkt” is volkomen kapot. Het sociale grondrecht “volkshuis-
vesting” lijkt op veel plaatsen in Nederland een holle frase. Een huis is niet 
een verdienmodel. Het moet een plek zijn waar je je kunt ontplooien, waar 
je veilig en duurzaam aan je eigen toekomst kunt bouwen, kunt verpozen 
na een arbeidzaam leven, aan relatie-/gezinsvorming kunt doen etc. etc.   
Veel belangrijker nog. Zo’n huis moet ook gewoon betaalbaar zijn. Nadat 
de vaste woonlasten zijn betaald moet er nog inkomen over zijn voor alle 
andere dingen die het leven de moeite waard maken.  
Hoe is die “woningmarkt” op hol geslagen? Hoe komt het dat er niet 
serieus werk wordt gemaakt van het grondrecht een betaalbaar dak boven 
het hoofd te hebben? 
 
Landelijke ontwikkelingen 
In het navolgende schets ik een (niet volledig) overzicht van landelijke 
wet- en regelgeving en fiscale maatregelen die mijns inziens aangepast, 
ingevoerd of afgeschaft moeten worden voor een positieve ontwikkeling in 
de volkshuisvesting: 
 
Verhuurdersheffing 
Door de invoering van de verhuurdersheffing zijn de woningcorporaties 
een krappe 2 miljard per jaar kwijt aan de staatskas. Het geld wordt 
opgebracht door de huurders. Je zou kunnen zeggen, een extra 
belastingheffing van die inkomensgroepen die zijn aangewezen op 
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huurwoningen. Nogal krom. Temeer de opgehaalde 2 miljard NIET wordt 
ingezet om misstanden in de volkshuisvesting aan te pakken. Het 
verdwijnt gewoon in de algemene middelen. Doordat de corporaties deze 
heffing moeten afdragen aan Den Haag hebben zij sinds de invoering 
ervan circa 50.000 sociale huurwoningen minder kunnen bouwen. 
> acuut afschaffen! 
 
Inkomensgrenzen  
Sinds het kabinet Balkenende / Bos gelden er nieuwe inkomensgrenzen 
voor huishoudtypen (1een/meerpersoonshuishoudens). Bij de recente 
evaluatie van de Woningwet is door het kabinet nog geprobeerd de 
grenzen van de ene groep (meerpersoonshuishoudens) op te rekken naar 
boven (en dus toegankelijk voor meer huishoudens) onder gelijktijdig 
verlagen (!) van de grens voor een-persoonshuishoudens. Krankzinnig 
natuurlijk. Motto was: 36% van de samenleving woont in een sociale 
huurwoning en dat mag niet omhoog.. Deze Kafka-redenering is gelukkig 
niet door het parlement gekomen. Verdien je meer dan ca €35.000 bruto 
per jaar, dan wordt het al lastig om überhaupt een sociale huurwoning 
toegewezen te krijgen. Een heel klein gedeelte van de sociale huurvoor-
raad mag nog worden toegewezen tot bruto jaarinkomens van ca. 
€40.000,-. Zit je hierboven, dan ben je automatisch aangewezen op de 
vrije sector of koop. Hier ligt echt een fundamentele keuze. En ook een 
maatschappijbeeld. Wanneer we de middeninkomens een goed 
woonalternatief bieden door fatsoenlijke huurwoningen aan te bieden, met 
goede contracten, dan betekent dat enerzijds het afnemen van de 
oververhitting van de koopmarkt en anderzijds dat grote groepen mensen 
degelijk en fijn kunnen wonen tegen normale woonlasten. Huren wordt 
dan weer net zo sexy als koop. Niet alleen woningcorporaties kunnen 
deze woningen exploiteren maar bijvoorbeeld ook woon-coöperaties. 
> inkomensgrenzen oprekken ongeacht huishoudtypen en vast-
stellen op €80.000,- bruto per jaar. (Zoals o.a. in Wenen, Oostenrijk). 
 
Liberalisatiegrens  
Jaarlijks wordt de maximale grens vastgesteld van de maandhuur 
waarvoor nog “sociaal” wordt gehuurd. Deze is ook gekoppeld aan de 
huurtoeslag-regels, waarover later meer. Met het opschuiven van de 
inkomensgrenzen (zie hiervoor), zouden de woningcorporaties ook meer 
huur kunnen vragen als dat samenhangt met meer wooncomfort (en in 
mindere mate met de inkomensontwikkeling). De jaarlijkse huurstijging 
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zou wel moeten worden begrensd. Een wettelijk % voor de bepaling vaste 
woonlasten / bruto maandinkomen zou een mooi instrument zijn om 
excessen van nu (grote betaalachterstanden, onevenredig groot aandeel 
woonlasten ten opzichte van inkomen en andere noodzakelijke uitgaven) 
te voorkomen. 
> nieuwe regelgeving.  
 
Passend toewijzen  
Woningcorporaties mogen niet meer alle beschikbare woningen toewijzen 
aan een huurder, ook als deze dan meteen zou kunnen wonen. Immers, 
de regels van passend toewijzen voorkomen dat - zoals voorheen wel kon 
- het gat tussen nog wel en net niet meer kunnen betalen wordt gedicht 
met huurtoeslag (toen: -subsidie). De argumentatie is dat de samenleving 
die huurtoeslag moet opbrengen en dan zou een huurder (of het nu een 
groot gezin is of niet) niet in een te dure sociale huurwoning mogen 
trekken wanneer het inkomen van de huurder dit niet kan dragen met de 
maximaal beschikbare huurtoeslag die nu wordt toegekend. 
De theorie klopt op zich, alleen trekken zowel de huurprijsontwikkeling als 
de bouwkostenontwikkeling zich niet zoveel aan van deze theorie. Effect 
is dat grotere gezinnen moeilijker te huisvesten zijn en de keuzevrijheid 
van huurders onder druk staat. Er zou met andere woorden meer vrijheid 
voor maatwerk mogelijk moeten zijn. Voorts moet aan de koperskant nog 
meer werk worden gemaakt van beperking van de hypotheekrenteaftrek 
mogelijkheden. Ook gelet op het volgende. 
 
Huurtoeslag 
Even simpel samengevat: hoe hoger het inkomen van de huurder, hoe 
minder de huurtoeslag bedraagt. Van het inkomen wordt een groter netto 
aandeel voor wonen nodig. Dat is niet onder alle omstandigheden logisch. 
Bijvoorbeeld niet als de ratio tussen netto inkomen - vaste woonlasten - 
andere noodzakelijke uitgaven in de knel komt. Waardoor het maken van 
schulden op de loer komt te liggen. Problematische en hardnekkige 
schulden welteverstaan. 
> soepeler regels (mede gelet op het volgende) 
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Hypotheekrente aftrek 
Hoe hoger het inkomen, hoe meer netto hypotheekrente effect. Dat is het 
gevolg van de keuze de “eigen woning” en de “eigen woningschuld” 
fiscaal onder te brengen in Box 1 Inkomstenbelasting. Deze Box kent 
immers tariefschijven. 
Een inkomen dat wordt belast in de hoogste schijf, waarbij ook een eigen 
woningschuld kan worden opgevoerd, ziet netto een groter aandeel van 
de betaalde hypotheekrente terugvloeien (naar een toch al hoger 
inkomen) dan een modaal inkomen dat uitsluitend in de eerste tariefschijf 
wordt belast. Nogal vreemd en pervers. Temeer dit voor huurders en 
huurtoeslag zeker niet geldt. Daar geldt het omgekeerde. 
> de hypotheekrenteaftrek eigenwoning begrenzen tot de 1e schijf 
van Box 1 of - wanneer de eigen woning uit Box 1 wordt gehaald - 
fiscaal behandelen in Box 3. 
 
Inkomstenbelasting huuropbrengsten  
Commerciële verhuurders kunnen kiezen of ze de rendementen van hun 
vastgoedportefeuille in Box 1 of Box 3 laten belasten. In beide gevallen zal 
de reële belastingdruk laag tot zeer laag zijn. In Box 3 geldt een forfaitaire 
heffing van een krappe 6% (!). In Box 1 kan de belastingdruk hoger zijn, 
maar gelden allerlei gunstige fiscale faciliteiten. Bijvoorbeeld in het kader 
van het overdragen van een gehele portefeuille. Per saldo kan dit tot zeer 
grote fiscale voordelen leiden. Als alternatief voor een opkoopverbod 
(waarover later) kan een nieuw fiscaal regime voor vastgoedportefeuilles 
worden ontworpen. Een progressieve heffing van 35-60% over de 
revenuen van een portefeuille vanaf bijvoorbeeld 10 wooneenheden. 
Waarschijnlijk simpeler in te voeren en te handhaven dan een 
opkoopverbod.  
> aparte fiscale behandeling voor “huurinkomens” commerciële 
vastgoedeigenaren (+10 woningen) 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Uitsluitend Nederland heeft ervoor gekozen om Europese regels over het 
heffen van belasting over winsten van bedrijven óók van toepassing te 
verklaren op de winsten van toegelaten instellingen. Woningcorporaties 
dus. Deze extra belastingdruk betekent voor de woningcorporaties dat er 
nog minder ruimte is om te investeren in nieuwbouw en onderhoud van de 
bestaande voorraad. 
> afschaffen Vpb heffing op corporaties.  



 

18 
 

Schenkingsvrijstelling  
Successierechten, nu “erfbelasting”, leveren sinds de invoering (huidige 
normering sinds 1956) min of meer altijd discussie op. Er zou al tijdens 
leven genoeg belasting zijn betaald, immoreel etc etc. Feit is en blijft dat 
een ontvanger van een erfenis zelf nog nooit een cent heeft betaald over 
dat bewuste vermogen en dat de draagkracht van de ontvanger opeens 
(fors) wordt vergroot. Alle reden voor heffing mijns inziens. Temeer er in 
Nederland nagenoeg geen heffing op vermogen meer bestaat (Box 3 is 
een lachertje), is erfbelasting een volkomen begrijpelijke en gelegiti-
meerde heffing. In het kader van vermogensplanning is in de loop van de 
jaren gewerkt aan vrijstellingen tijdens leven die ertoe zouden moeten 
leiden dat het vermogen bij overlijden zo klein mogelijk zou zijn. Met een 
dito lagere heffing aan erfbelasting tot gevolg. In zekere zin is dit te 
billijken. Mits daarbij duidelijke grenzen blijven gelden en er per saldo nog 
wel een reëel te heffen vermogen overblijft.  De schenkingsvrijstelling 
(eenmalig verhoogd) van inmiddels €100.000,- (was in het begin in 1981 
10.000 gulden, aan leeftijd gebonden en bedoeld voor aangaan van een 
huwelijk), is in 2014 tijdelijk ingevoerd voor het verwerven van een eigen 
woning of het aflossen van een eigenwoningschuld. Sympathiek op het 
eerste gezicht. Evenwel, de schenker kan zijn gehele vermogen laten 
verdampen (mag het bedrag meermaals aan dezelfde ontvanger 
schenken voor wisselende toegelaten motieven, aan meerdere kinderen 
bovendien) waardoor de heffing van erfbelasting flink kan verminderen. 
Door de vrijstelling is er ook geen heffing van schenkbelasting. De 
ontvangende partij wordt kapitaalkrachtiger waardoor een grotere 
leencapaciteit (!) ontstaat en bovendien meer financiële armslag waardoor 
de neiging zal bestaan meer geld over te hebben voor een woning. Dit 
werkt prijsopdrijvend. Er ontstaat verder een pijnlijke tweedeling. Kopers 
met meerdere tonnen aan euro’s in de zak die op zoek gaan naar een 
koopwoning versus diegenen die uitsluitend op basis van inkomen een 
hypotheek proberen te krijgen. Vaak vanuit een positie als starter. 
Kansloos. Het politieke motief in 2014 was het aanjagen van de 
woningmarkt. We kunnen wel concluderen dat deze inmiddels zwaar 
overspannen is. De maatregel is z’n tijd en doel ver voorbij.  
> afschaffen van de €100.000,- schenkingsvrijstelling die nota bene 
als tijdelijke maatregel was ingevoerd. 
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Lage hypotheekrente 
De lage tot zeer lage hypotheekrente-druk is buitengewoon plezierig voor 
mensen die al een koopwoning hebben. Voor starters zorgt het evenwel 
voor grote problemen. De lage rente betekent immers ook dat de krediet-
ruimte groot (te groot) is. Door de hogere leencapaciteit (berekend op de 
verhouding aflos- en renteverplichting ten opzichte van inkomen) stijgen 
de huizenprijzen kunstmatig. Vaak zodanig dat nog een ander middel van 
stal wordt gehaald dat bijdraagt aan de vicieuze cirkel, de aflossingsvrije 
lening. Was deze leningsvorm duidelijk besmet tijdens de vastgoedcrisis 
en kapitaalcrisis, hij is weer volop terug van weggeweest. Dat is pijn-
lijk. De extra leencapaciteit (je hoeft niets af te lossen, uitsluitend rente te 
betalen) zorgt voor nog meer prijsstijgingen van woningen en fiscaal kan 
de betaalde rente niet worden afgetrokken. Een hogere schuld, een te 
duur huis en geen fiscaal gevolg. Allemaal om toch die woning te kunnen 
bemachtigen. Soms moeten mensen tegen zichzelf in bescherming 
worden genomen, denk ik dan. Waarom is die aflossingsvrije hypotheek 
dan toch weer in opkomst? Door de extreem lage rente. Men redeneert 
dat de rentedruk laag is, en fiscale aftrek van deze rente dus ook een laag 
bedrag is etc etc. Door dit wensdenken vergeet men dat er toch per saldo 
meer wordt betaald per maand dan mét aftrek en men onderschat de 
risico’s van rentestijgingen op termijn. 
> aflossingsvrije hypotheek aan banden leggen. Bv. met een 
verplichte rente van 6%, maximum bedrag of looptijd. Afschaffen is 
ook een optie. 
> leencapaciteit begrenzen door bijvoorbeeld maximaal 80% van 
waarde van een woning te financieren, of slechts 1 inkomen te 
betrekken.  
> hypotheekrente aftrek (zie hiervoor) hervormen 
 
Overdrachtsbelasting 
Begon ooit op 2%. Lange tijd daarna was de regelgeving rond 
overdrachtsbelasting helder: 6% over de fiscale waarde van een woning. 
Enige jaren geleden is de belasting weer verlaagd naar 2% voor 
woningen. En inmiddels geldt een tarief van 2% voor de eigen woning met 
een vrijstelling tot 0% voor starters (leeftijd en koopsom begrensd). Voor 
al het overig vastgoed (ook voor bijvoorbeeld beleggingspanden) geldt 
een tarief van 8%. De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters 
klinkt weer sympathiek, maar de effecten zijn - zoals vaak bij fiscale 
maatregelen - anders dan de beoogde. Verkopers weten immers dat er 
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extra financiële ruimte zit bij kopers die als “starter” kwalificeren. De 
koopprijs wordt hierdoor opgedreven. Andersom, starters die weten geen 
2% over €400.000,- kwijt te zijn, doen deze €8.000,- bij hun bod. Zo 
hebben ze misschien toch net wel die woning. De regeling van 8% voor al 
het overig vastgoed vind ik prima. Al zal het grote beleggers niet 
afschrikken. Om die kant van het woonvraagstuk te reguleren, kan beter 
worden ingezet op de Inkomstenbelasting. 
> vrijstelling overdrachtsbelasting afschaffen en tarief op 2% 
vaststellen.  
 
WOZ-waarde/puntensysteem 
Voor het bepalen van de lokale heffingsmaatstaf van onroerendezaak-
belasting (OZB) hanteren gemeenten taxaties op grond van de Wet 
Waardering Onroerende Zaken. Een (flink) aandeel van de omvang van 
de huurprijs van zowel vrije sector als sociale huurwoningen wordt 
bepaald door diezelfde WOZ-waarde. Is het vastgoed rondom huur-
woningen hoog getaxeerd op grond van de WOZ, dan is ook de huur-
prijsruimte van nabijgelegen huurwoningen ruimer. De mate van de 
jaarlijkse huurverhoging wordt hierdoor ook mee beïnvloed. In de sociale 
huur is de huurprijs begrensd, maar die grens is niet absoluut. Woning-
bouwcorporaties kunnen door het plafond heen, waardoor de woning voor 
een nieuwe huurder niet meer wordt aangeboden als sociale huur. Dit 
heeft ook tot gevolg dat er geen recht op huurtoeslag meer is. Woningen 
verlaten op die manier de sociale huursector. Deze ontwikkeling is zeer 
ongewenst. Bepaalde woningcorporaties mitigeren de huurprijsstijging op 
grond van bewust beleid, hetgeen te prijzen is. Het betekent wel dat er 
minder investeringsruimte is voor nieuwbouw en onderhoud. Immers, de 
woningcorporatie laat op papier “geld liggen”. De kredietverstrekkers en 
toezichthouders van de woningcorporaties zullen daardoor minder 
financieringsruimte beschikbaar stellen aan corporaties. Dat is natuurlijk 
het paard achter de wagen spannen. In een overspannen koopwoning-
markt met hoge WOZ-waardes worden de huren navenant meegetrokken. 
Let wel, dit is geen natuurwet maar een beleidskeuze. Het lijkt billijker om 
de koppeling WOZ<>huurprijs los te laten, en met een neutraal 
puntensysteem de maximale huurwaarde van objecten vast te stellen.   
> afschaffen koppeling WOZ <> huurprijs. 
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Tijdelijke huurcontracten 
Recente wetswijzigingen maken het mogelijk om woonruimte te verhuren 
voor 2 of 5 jaar. Bij ommekomst van de periode is al dan niet verlenging 
mogelijk. Bepaalde woningcorporaties werken met tijdelijke contracten, 
bijvoorbeeld voor jongeren. De woningcorporaties hebben daartoe 
afspraken gemaakt met gemeenten en hun huurdersorganisaties. 
Vastgelegd in prestatieafspraken. De intentie van tijdelijke huur was 
initieel om de huurder veel vrijheid te bieden. Wat we vooral zien is - de 
meeste eerlijk en transparant opererende woningcorporaties daargelaten - 
een wildwest-situatie in de verhouding verhuurder <> huurder. Onlangs is 
hierover in de Volkskrant een zeer illustratief artikel verschenen.  
Huisjesmelkers, pandjesbazen, kleinere beleggers die na ommekomst van 
iedere periode de huurder eruit zetten, de huur bij mutatie fors verhogen 
(andere grenzen dan verhoging bij zittende huurder) en op die manier grof 
geld verdienen. Onderwijl een groep mensen/huurders creërend die 
belangrijke beslissingen uitstellen en alleen nog maar bezig zijn een dak 
boven het hoofd zien te behouden. Tijdelijke huren zouden kunnen 
werken, maar dan is er een hervorming nodig en enerzijds flankerend 
beleid en anderzijds een stevige grens aan huurprijsstijgingen, vooral bij 
mutatie. In de hervorming zou uitgangspunt moeten zijn dat bij gebleken 
geschiktheid - huurder geeft doorslag - het tijdelijke contract wordt 
omgezet in vast. Voor bepaalde categorieën (studenten bijvoorbeeld) zou 
moeten gaan gelden dat bij ommekomst van het tijdelijke contract 
bemiddeling of urgentie naar een woonruimte met een vast contract 
uitgangspunt is. In Gouda komen als alles goed gaat vanaf 2022 twee 
locaties in beeld waar met tijdelijke contracten gewerkt gaat worden. Een 
privaat initiatief en een initiatief door een woningcorporatie. Ten aanzien 
van de laatste concept (60 flexwoningen op de bestaande fundering aan 
de Winterdijk) wordt nog nagedacht over nut en noodzaak van tijdelijke 
contracten en bovendien moeten we nog bezien hoe we het vervolg (wat 
als de tijdelijke contracten zijn verlopen) oppakken. Ook gaan we bezien 
of de looptijd van de juridische grondslag van het complex kan worden 
verlengd. Het eerste concept is groter. Het gaat daar om circa 200 studio’s 
met in het gebouw ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen en 
ontmoetingsruimten. Hier worden met name vijfjaarscontracten 
verstrekt. Binnen de gemeente bezien we nog welke instrumenten we 
zouden kunnen benutten voor die bewoners die na ommekomst van de 
periode niet zelf alternatieve woonruimte hebben kunnen vinden. Het zal 
naar mijn idee om maatwerk gaan. De inzet is om dit de komende jaren 
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goed te gaan verkennen. De concepten met tijdelijke huur kunnen wat mij 
betreft in Gouda uitsluitend bestaan naast en ook vanwege de reguliere 
sociale huurvoorraad waaraan hard wordt gewerkt in de nieuwbouw en 
het onderhoud. Het is een soort “extra”. We hebben met de corporaties 
afgesproken dat de flexwoningen op de Winterdijk niet meetellen voor de 
doelstelling op nieuwbouw. Kortom, we blijven daarnaast vol inzetten op 
reguliere sociale huur voor o.a. starters in de nieuwbouw. Zoals op de 
kavel tussen Cinema Gouda en regiokantoor Rabobank. 
 lokale toepassing van landelijke instrumenten  
 
Starterslening  
In Gouda wordt nu een aantal jaar gebruik gemaakt van de faciliteit 
starterslening. Uit ISV-gelden wordt een kredietfaciliteit opengesteld voor 
starters op de koopmarkt, gemeenten staan ultimo borg. Het gaat om een 
aanvullend krediet naast de hoofdlening bij een bank / geldverstrekker. 
Een en ander is bedoeld om starters net die extra mogelijkheid te bieden 
een koopwoning te verwerven. Het klinkt sympathiek, en de regeling werkt 
voor de individuen die het aangaat goed. Echter, ook hier geldt dat de 
regeling - macro bezien - prijsopdrijvend werkt.  
In Gouda gaat het om een bescheiden som, landsbreed gaat het om 
serieus geld met een mogelijk serieus effect op de koopprijsontwikkeling. 
De ISV-gelden kunnen bij gelijkblijvende fiscale regelingen (zie hiervoor) 
beter worden beschikbaar gesteld om betaalbaar wonen te realiseren en 
te behouden. Bijvoorbeeld door de onrendabele top van de investering 
van woningcorporatie woningen te financieren.  
> ISV-gelden voor stadsvernieuwing beschikbaar stellen; 
bijvoorbeeld in een fonds wijkontwikkeling.  
 
Opkoopverbod 
Voor nieuwbouwwoningen - zeker wanneer deze op gemeentegrond 
worden gerealiseerd - kan worden bedongen dat deze uitsluitend kunnen 
dienen voor zelfbewoning door de koper. Hiermee wordt voorkomen dat 
beleggers en huisjesmelkers de voorraad woningen zelf opkopen om deze 
vervolgens te verhuren. Een recente wetswijziging gaat de mogelijkheid 
bieden om lokaal ook regels te stellen voor bestaande bouw. Een goede 
ontwikkeling. Immers; een pandjesbaas zal eerder azen op goedkope 
koopwoningen in bestaande wijken, dan op dure vrij-op-naam nieuwbouw. 
Na inwerkingtreding van de bewuste wet zal er een lokaal besluit nodig 
zijn om een opkoopverbod bestaande bouw/zelfbewoningsplicht in te 
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voeren. De idee is om dit in Gouda stadsbreed in te zetten. De wet kent 
uitzonderingen en motiverings-gronden. Het is niet gezegd dat de wet op 
alle fronten soelaas zal bieden. Een extra ontmoediging op 
huizenspeculatie in de vorm van fiscale regels lijkt mij dan ook nog steeds 
onontbeerlijk.  
 
“Middenhuur” 
Het fenomeen “middenhuur” is van vrij recente datum. Toen er nog geen 
knellende inkomensgrenzen golden die de omvang van de sociale 
huursector danig hebben verkleind, was “middenhuur” eenvoudigweg de 
bovenkant van de gereguleerde (sociale) huurmarkt. Woningcorporaties 
konden deze woningen bouwen en exploiteren. Bovendien, de corporaties 
met hun eigen sociale beleidsdoelstellingen en afspraken met huurders en 
gemeenten, de huurprijzen waren redelijk, rezen niet de pan uit en 
volgden een gematigd huurverhogingen verloop. 
Hoe anders is het nu gesteld met “middenhuur”. De huurprijzen van 
woningen net boven de liberalisatiegrens kunnen in beginsel ongebreideld 
woekeren. “Middenhuur” is nu immers in essentie niks anders dan vrije 
sector huur. Dit is alleen anders wanneer er een lokale verordening geldt 
die de categorie woningen omschrijft, de exploitatieduur vastlegt en de 
huurprijsontwikkeling binnen die exploitatieduur voorschrijft.  
Gouda kent sinds ruim een jaar een dergelijke verordening middenhuur.  
Ondanks onheilstijdingen en voorspellingen van de ondergang van het 
Avondland door institutionele beleggers en commerciële vastgoedpartijen 
dat Gouda zichzelf uit de markt zou plaatsen door veel te weinig ruimte 
voor huurprijsstijging mogelijk te maken boven op de jaarlijkse inflatie, 
zien we dat zowel marktpartijen als corporaties graag afspraken maken ter 
zake. Onder de regels van de verordening of op basis van onderlinge 
afspraken, waarbij de gemeente één op één de regels uit de bewuste 
verordening van toepassing verklaart. Kortom, een verordening midden-
huur is nodig om langjarig en voor redelijke huurprijzen een deel van de 
woningvoorraad beschikbaar te hebben. Beter nog is het wanneer de 
inkomensgrenzen worden aangepast, zodat de sociale huursector 
wederom ook “middenhuur” woningen omvat (zie hiervoor).  
 
Scheefwonen  
Trap nooit in het verwijt van scheefwonen. Het staat haaks op het 
uitgangspunt van gemengde wijken en de vrijheid van vestiging. Zou 
iemand willen verhuizen en daarmee de eigen ratio vaste woonlasten <> 
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inkomen doen verslechteren, dan is dat een eigen keuze. Verder vind ik 
het erg vreemd als de overheid voorschrijft wat iemand eigenlijk aan 
woonlasten kwijt zou moeten zijn. Dat doen we bij huiseigenaren toch ook 
niet? De these dat door het verplicht doorverwijzen van scheefwoners 
naar duurdere huizen, zodat daarmee goedkopere huizen beschikbaar 
komen, uiteindelijk goed is voor de woningmarkt, waag ik in twijfel te 
trekken. De meeste scheefwoners wonen immers te duur, in plaats van te 
goedkoop. 5:1 is de verhouding dure versus goedkope scheefwoners. 
Nee, het is een louter neo-liberaal verhaal. Des te wranger dat de liberale 
beginselen klaarblijkelijk ophouden bij de eigen vrije keuze welk aandeel 
van het inkomen mag opgaan aan wonen. Zij suggereren voorts ook niet 
om over de gehele linie een reële inkomensverbetering voor alle 
huishoudens tot modaal door te voeren; toch ook een redelijk goed 
werkend instrument om woonlasten betaalbaarder te krijgen. 
Het tekort aan betaalbaar wonen wordt alleen maar duurzaam opgelost 
door voldoende van deze woningen te bouwen en - door middel van 
regulering - te behouden.  
 
Statushouders, urgenten, bemiddelen 
De beschikbare woningvoorraad wordt verdeeld tussen regulier 
woningzoekenden en bijzondere categorieën. In Gouda wordt circa een 
kwart van de woningen aan urgenten verhuurd (waaronder een deel 
statushouders), bemiddeld of geloot. Het is goed om de balans tussen 
regulier en urgenten en anderen te blijven bewaken. In essentie - wanneer 
een en ander nijpend wordt - is hét probleem de omvang van de voorraad 
en de beschikbaarheid daarvan. Dus ook hier geldt: voorraad uitbreiden 
en behouden door middel van regulering.  
Oh ja, de stelling dat alle nieuwbouw sociale huurwoningen jaarlijks 
geheel “opgaan” aan statushouders, is grote onzin. Zie in dat verband de 
blogs van Cody Hochstenbach in reactie op kamerlid Koerhuis… 
 
Grondbeleid/grondprijzen  
In Gouda heeft de gemeenteraad het grondbeleid zodanig vastgesteld dat 
daarmee de realisatie van sociale huur en middenhuur, of van bijzondere 
woonvormen waarmee diverse doelstellingen van beleid kunnen worden 
bevorderd, bewust kan gebeuren. Korting op de grondprijzen (met een 
aflopende suppletiebepaling), hoogbouwkorting, onderling te bepalen 
exploitatietermijnen en - in het ruimtelijke ordeningsbeleid - realistische 
parkeernormen, maatwerkoplossingen voor de groennorm etc. Mocht het 
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voor de exploitatie goed uitkomen, kan worden gewerkt met (tijdelijk) recht 
van erfpacht. Bij maatwerkoplossingen valt ook nog te denken aan korting 
of kwijtschelding van leges en eenmalige gemeentelijke subsidies 
wanneer het gaat om sociale huur. Wanneer landelijke en/of provinciale 
subsidies beschikbaar zijn, aarzelt Gouda niet om een aanvraag in te 
dienen.  
> het grondbeleid zodanig blijven vormgeven dat daarmee sociale en 
middenhuur alsook bijzondere woonvormen blijvend kunnen worden 
bevorderd.  
 
Bestemmingsplannen  
In bestemmingsplannen kan worden aangeduid - geografisch - waar in de 
gemeente sociale huur en middenhuur woningen gebouwd moeten 
worden. Dit in combinatie met respectievelijk de Huisvestingsverordening 
en de Verordening middenhuur. Tot op heden wordt hiervan in Goudse 
projecten nog geen gebruik gemaakt. In Westergouwe wordt iets 
vergelijkbaars gedaan (afspraken maken over hoeveelheden en typen 
woningen inclusief categorieën sociaal en middenhuur, alleen wordt dit 
niet gebaseerd op een bestemmingsplan maar op afspraken met de mede 
grondeigenaren aldaar. Niet uit te sluiten is dat in de toekomst voor 
projecten (anders dan Westergouwe) gebruik gemaakt gaat worden van 
de mogelijkheid via een bestemmingsplan sociale huur en middenhuur af 
te dwingen. Vooralsnog worden voor het doel (bepalen aantal sociaal en 
middenhuurwoningen) private overeenkomsten gemaakt tussen de 
gemeente en projectontwikkelaars. 
 
Betaalbare koop / uitponden  
Een taai vraagstuk vormt zogenaamde betaalbare (of sociale ??) koop. In 
het Besluit Ruimtelijke Ordening is er iets over te lezen. In de sfeer van 
Nationale Hypotheekgarantie kan er iets van worden afgeleid. Toch is 1 
ding zeker. Iedereen hanteert voor het gemak een eigen definitie van 
“betaalbare koop”. In Amsterdam zal de grens ongetwijfeld anders liggen 
dan in Gouda. Laten we voor Gouda aansluiten bij een vraagprijs van 
€275.000,- v.o.n. of €250.000,- k.k. Voor eengezinswoningen en grotere 
koopappartementen liggen de gemiddelde vraagprijzen in Gouda ruim 
€50.000,- hoger.  
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Wie draait dan op voor het gat?  
De projectontwikkelaar? Waarom zou die? De private eigenaar/verkoper? 
Waarom? Het Rijk (en dus de belastingbetaler)? De gemeente (idem)?  
Dit is een lastige vraag. Instrumenten uit het verleden (bijvoorbeeld 
KoopGarant) bleken kwetsbaar, kostbaar en bewerkelijk. Eigentijdse 
instrumenten (Zaanstad) lijken omslachtig en middelen- en tijdrovend.  
Anti-speculatiebedingen zijn maar beperkt houdbaar, zien slechts op een 
deel van de verkoopwinst bij doorverkoop en moeten worden bewaakt. De 
keten is dan zo sterk als de zwakste schakel. Er zijn legio voorbeelden 
van hoe het mis ging.  
Terug naar de basis. Voor welk probleem is betaalbare koop ook alweer 
een oplossing? Wanneer starters eerst betaalbare huur kunnen bewonen, 
kunnen sparen en na een aantal jaar alsnog kunnen kopen, is er niets aan 
de hand zou je zeggen. De keuze om uiteindelijk niet te kopen maar te 
blijven huren (nee, het zijn dan geen scheefwoners!) of naar een duurdere 
huurwoning te verhuizen, zou minstens zo normaal moeten zijn. Het 
bewieroken van “koop” als ultiem doel op de zogenoemde woningmarkt 
zou over moeten zijn. Ik zie een categorie woningen die op termijn tegen 
redelijke prijzen beschikbaar zouden kunnen komen: uitgeponde apparte-
menten en eengezinswoningen die 25/30 jaar eerst een volkshuisveste-
lijke rol hebben vervuld als sociale of middenhuur woning. Prima betaal-
bare koop. Niemand hoeft een gat te dichten. Laat de corporaties dan 
eerst meer dan voldoende van deze woningen in exploitatie nemen en 
houden als sociale en middenhuur-woning. En zorg voor voldoende 
nieuwbouwlocaties om het volume aan huurwoningen niet te laten 
slinken.  
 
Onzelfstandige woonruimten 
Woningen zonder eigen sanitair, keuken of adres, gelden als onzelfstan-
dige woonruimte. Denk aan een kamer in een complex met gedeelde 
sanitaire voorzieningen. Soms gaat het om een tijdelijke voorziening in 
een voormalig kantoorpand dat op de nominatie staat te worden gesloopt. 
Vaker gaat het om een kamer in een studentenwoning of een kamer in 
een verzorgingshuis. Voor bijvoorbeeld jongeren kan het een aantrekke-
lijke optie zijn om bewust onzelfstandige woonruimte te huren in een pand 
dat op termijn gesloopt wordt. De prijzen kunnen lager zijn dan voor 
reguliere huurkamers. Het risico is wel dat op termijn de woonruimte 
onherroepelijk wegvalt. Het pand wordt daadwerkelijk gesloopt.  
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We zien in Gouda dat aanzienlijke groepen - niet alleen jongeren/starters - 
gebruik maken van onzelfstandige woonruimte in panden die op termijn 
gesloopt gaan worden. Om die reden is het interessant om te bezien of de 
gemeente zelf - door de inzet van eigen vastgoed - niet een permanente 
voorziening kan treffen voor onzelfstandige woonruimte. Weliswaar is er 
geen recht op huurtoeslag, maar zolang de huren nog onder die van de 
kwaliteitskortingsgrens liggen (ca €440,- per maand) kan het per saldo 
toch lonend zijn. Met een dergelijk concept zou de gemeente voor 
nagenoeg alle denkbare woningtypen (regulier, betaalbaar, middelduur, 
koop, tijdelijk en flex en onzelfstandig) een voorziening bieden.  
 
Leegstandsverordening versus anti-kraak 
In aansluiting op het voorgaande geldt binnen de gemeente Gouda dat de 
basis voor tijdelijke bewoning van onzelfstandige wooneenheden (in b.v. 
een pand dat op de nominatie van sloop staat) geschiedt op basis van de 
Leegstandsverordening. Dit biedt de bewoner weliswaar een minimum 
aan zekerheden, maar is toch nog altijd vele malen beter dan de zgn. 
“anti-kraak”. Bij het laatste geldt uitsluitend een gebruiks-overeenkomst 
die zonder enig omhaal van woorden kan worden beëindigd. Onder de 
eisen van de Leegstandsverordening zal een opzegtermijn (aankondi-
gingstermijn) in acht genomen moeten worden. Via private afspraken 
maken we - indien mogelijk - nog aanvullend afspraken over huursommen 
per onzelfstandige woonruimte, afhankelijk van het aantal m2 en het 
voorzieningenniveau van de respectievelijke onzelfstandige 
wooneenheden.  
 
Reguleren  
Onder reguleren versta ik alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
instrumenten die bijdragen aan het bevorderen en vooral aan het 
instandhouden van betaalbare woonruimte. Broodnodig zijn dan een 
Huisvestingsverordening en een middenhuur-verordening. Een 
Leegstandsverordening. Een Woonvisie. Goede bestemmingsplannen. 
Grondbeleid dat maatwerk toelaat. Bij voorkeur een fonds om versnelling 
in de bouw mogelijk te maken. En evenzeer ook goede afspraken met 
woningcorporaties en huurdersorganisaties. Over bijvoorbeeld 
huurmatiging, onderhoud en verkoop- en sloopbeleid. Bouwen is 
belangrijk, reguleren is nog veel belangrijker.  
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Versnelling woningbouw 
Sinds 2018 kent Gouda een fonds versnelling woningbouw. Ruim 6 
miljoen euro om in een periode van 4 jaar 200 extra sociale huurwoningen 
en 200 extra middenhuur woningen te realiseren. Deze doelstellingen 
worden ruimschoots gehaald. Vanuit het fonds wordt ook het project 
“wonen boven winkels” (het subsidie-deel daarvan) gefinancierd. Het 
fonds is met gemeentelijke middelen (lees: geld van alle Goudse 
ingezetenen) gevoed en is bedoeld om de business case van een 
bouwproject met betaalbare woningen alsnog sluitend te krijgen. In de 
toekomst hopen we een stelsel voor Gouda te kunnen ontwerpen waarin 
ook private partijen financieel gaan bijdragen. Dit “Fonds betaalbaar 
wonen” moet met de nieuwe Woon-zorg-visie van start gaan. 
Ontwikkelaars die geen sociale of middenhuur-woningen willen of kunnen 
ontwikkelen, storten een nader te bepalen som in het fonds, zodat op 
termijn met de middelen uit het fonds elders in de gemeente alsnog 
betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Verkameren  
Het verkameren van vastgoed kan een bijdrage leveren aan het verlichten 
van de druk op beschikbare en betaalbare woonruimte. Dan moet het wel 
veilig, netjes en volgens de goede bouwvoorschriften gebeuren. Met 
goede contracten. Tegen eerlijke prijzen. Het Huurteam in Gouda kan hier 
onder andere over waken. Het verkameren van eengezinswoningen willen 
we in Gouda in de toekomst tegengaan. Die woningen zijn primair bedoeld 
voor huishoudens. Niet voor studenten of arbeidsmigranten bijvoorbeeld. 
Een paraplubestemmingsplan dat dit gaat regelen, is inmiddels in de 
maak. Bestaande gevallen zullen in de regel worden gerespecteerd, mits 
is voldaan aan aspecten van leefbaarheid, veiligheid, bouwvoorschriften 
etc. 
 
Splitsen  
In de dereguleringsgolf van de jaren ‘90 is het Goudse splitsingsvergun-
ningsstelsel afgeschaft. Het splitsen van woningen - mits correct 
uitgevoerd - kan een bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op 
beschikbare woningen. Om dit goed en controleerbaar te kunnen laten 
verlopen, zal het stelsel van toetsen, vergunnen en controleren 
heringevoerd moeten worden.  
> opnieuw invoeren van de splitsingsvergunning (evenals regels 
over samenvoegen en onttrekken van woningen)   
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Huisvestingsverordening  
Bij aantoonbare schaarste van betaalbare woningen, kan een gemeente 
een huisvestingsverordening vaststellen. In Gouda is de schaarste 
aangetoond. De gemeente heeft een Huisvestingsverordening die 
consequent wordt toegepast. In de Huisvestingsverordening staan regels 
over de toewijzing van sociale huurwoningen (regulier), de urgentie- 
categorieën en de groepen die kunnen worden bemiddeld. Loting en 
experimenten kunnen op grond van de verordening ook.  
 
Woonvisie / Woon-zorg-visie  
Een Woonvisie (binnenkort in Gouda een Woon-zorg-visie) legt de 
basisbeginselen vast die in de gemeente gelden op het gebied van 
wonen. Bijvoorbeeld het Goudse beginsel van gemengde wijken. We 
bouwen en ontwikkelen zodanig, dat inwoners van iedere portemonnee 
elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen verkeren.  
Alleen door elkaar te ontmoeten bevorderen we een inclusieve 
samenleving. Levensloopbestendig bouwen, geclusterde zelfstandige 
woningen waar ook zorg kan worden geboden, huisvesting voor ouderen 
en ook voor jongeren, de verhouding huur en koop, duurzaamheid en 
leefbaarheid. Allerlei onderwerpen passeren de revue en vormen zo de 
onderlegger voor de prestatieafspraken met de woningcorporaties (de 
jaarlijkse bieding) en huurdersorganisaties.   
 
Prestatieafspraken 
Deze jaarlijkse of meerjarige afspraken maken we in Gouda met de 
woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Het is interessant en nuttig 
om te bezien in hoeverre ook andere partijen tot het afsprakenkader 
zouden willen toetreden. Bijvoorbeeld zorgpartijen die ook een rol 
vervullen bij het wonen. De Woonvisie vormt het vertrekpunt. Afspraken 
over huurbeleid van de woningcorporaties (zoals verhogingen, maar zeker 
ook matiging of verlaging), over sloop, nieuwbouw, verkoop, onderhoud, 
verduurzaming, energietransitie etc. etc. worden in prestatieafspraken 
gegoten. Een belangrijk middel in het vraagstuk is een betaalbare 
woningvoorraad scheppen en behouden.  
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CONCLUSIE  
 
Bouwen, reguleren en hervormen  
In het voorgaande heb ik een (niet volledig) beeld geschetst van de voor 
de volkshuisvesting relevante wet- en regelgeving en fiscale regels. Wat 
opvalt is dat met bouwen alleen nog niemand echt is geholpen. Natuurlijk. 
Er moeten echt woningen bij. Getallen van 300.000 tot 1.000.000 nieuwe 
woningen tot 2035 passeren de revue. Maar voor al deze nieuwe 
woningen geldt: zolang niet wordt gereguleerd, zolang niet de bedrijfs-
matige vastgoedeigenaar ook daadwerkelijk fiscaal gaat worden belast en 
de hypotheek- en leenregels niet worden aangepast en hervormd, zolang 
de verhuurdersheffing niet wordt aangepakt en zolang we de meest 
marginale inkomensgrenzen blijven stellen voor toegang tot de sociale 
huur, wordt er niet duurzaam gewerkt aan het oplossen van een groot, 
pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem: woningnood. En zoals 
valt te lezen, deze is toch wel degelijk op te lossen. Voor de PvdA geldt 
daarbij, zowel landelijk als lokaal: aan de bak! Bouw, zeker, waaronder 
transformatie van vastgoed, maar hervorm en reguleer. Hou op met het 
bewieroken van eigendom, staak het praten over huurders als 
scheefwoners. Erken dat huren net zo goed kan zijn als hypotheekrente 
betalen. Zorg voor een grote, gemengde corporatiesector en biedt andere 
collectieve initiatieven, zoals wooncoöperaties, de wettelijke en fiscale 
ruimte om betaalbaar wonen te realiseren en te behouden. Biedt lokaal al 
het denkbare maatwerk en zorg voor bouwlocaties voor nieuwe sociale en 
middenhuurwoningen. Zie tegelijkertijd scherp toe op huurbeleid van de 
woningcorporaties, hun sloop- en verkoop-voornemens en op hun 
onderhoud van de bestaande woonvoorraad.  
 
Samen maken we de koek groter! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rogier Tetteroo 
wethouder Gouda 
Ruimtelijke Ordening, 
Wonen, Werk en Inkomen 
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De oevers zijn in principe van iedereen 

  
 
Door Hans Du Pré  
 
Toen Brigitte Bardot in de jaren '70 een huis met strand kocht bij 
Saint Tropez, stuitte het afsluiten van dat strand voor wandelaars op 
veel protest van de lokale bevolking. Dit had tot gevolg dat het 
principe, dat de oevers van iedereen zijn, in lokale regelgeving werd 
vastgelegd. Strandtenthouders proberen tot op de dag van vandaag 
aan dat principe te tornen door strandbedjes te verhuren tot heel 
dicht bij de vloedlijn. Dat zal waarschijnlijk gaan leiden tot het 
vastleggen in regelgeving van een vrije wandelbreedte langs het 
water van 6 meter. 
 
Ook de inwoners en bezoekers van Nederland verblijven graag langs het 
water van onze fraaie rivieren, kanalen en grachten. Want de mooiste kant 
van Nederland is de waterkant, zeker in Gouda. Het zou te ver gaan om 
dit oever-openbaarheidsprincipe toe te passen op alle oevers in privé-
eigendom in Gouda. Het zou echter een groot goed zijn voor de inwoners 
van Gouda om te streven naar alle oevers in overheidseigendom binnen 
Gouda openbaar toegankelijk te maken, beheerd door gemeente, 
Groenalliantie Midden-Holland of andere natuur/recreatieorganisaties. Het 
openbaar maken van deze oevers, die door hun ligging aan het water veel 
ruimer ogen en voelen dan hun daadwerkelijke oppervlak, biedt een grote 
verrijking voor het openbaar groen in Gouda. Veel Goudse waterkanten in 
overheidseigendom, zijn echter onbereikbaar en verscholen achter 
bebouwing en hekken. 
 
Nadat in de jaren ’60 -‘70 vrijwel alle oevers van de Elvenhoevenplas 
waren uitgegeven aan particulieren ontstond het besef dat dit een groot 
gemis was voor het brede publiek om van deze dichtst bij Gouda gelegen 
plas te kunnen genieten. Nergens kon je meer in het gras langs de oever 
zitten. Dat gemis is hersteld door langs de noord- en noordoostelijk oevers 
voor het publiek toegankelijke oevers op te spuiten.  
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De ruimte om dit ook te doen langs de kanalen en rivieren in Gouda is er 
niet. De publiektoegankelijke oevers die we hebben dienen daarom 
gekoesterd te worden. Waar in overheidseigendom zijnde oevers middels 
toe-eigening verworden zijn tot illegaal verworven privégebied, dient de 
gemeente krachtig beleid te ontwikkelen om dit terug te draaien. Een goed 
voorbeeld is de komende aanleg van het Vrijheidspad langs het Gouwe-
kanaal, over een perceel in eigendom bij de Provincie Zuid-Holland. Het 
Vrijheidspad kan een interessant wandelrondje langs en over bedrijven-
terrein Kromme Gouwe gaan bieden voor de bewoners van de wijk Korte 
Akkeren, het zogenoemde Rondje Goudkade. Langs de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel boven en onder de Waaiersluis zijn meerdere voor-
beelden te vinden waar nog veel openbaar groene oeverwinst is te 
boeken.  
 
Alle bestemmingsplannen langs de Hollandsche IJssel voorzien al in een 
10 meter brede strook met de bestemming 'Waarde Rivierzone' die niet 
bebouwd mag worden. Deze bestemming is rond het jaar 2000, tijdens het 
project Hollandsche IJssel Schoner Mooier, gezamenlijk door alle 
gemeentes langs de rivier ingesteld.  Om de oevers nog beter tot hun 
recht te laten komen zou met het uitgangspunt; 'De oevers in Gouda zijn 
in principe van iedereen’ bij bestemmingsplanwijzigingen de publieke 
toegankelijkheid van de oevers het uitgangspunt dienen te worden. Als 
bijvoorbeeld Croda van plan zou zijn haar bedrijfsvoering in Gouda te 
beëindigen en de bestemming van het terrein om wil zetten naar 
woningbouw, dan zou een publiek toegankelijke oever het uitgangspunt 
dienen te worden. Bij bestemmingsplanwijzigingen dient de kern van de 
gemeentelijke inzet de publieke toegankelijkheid van de oevers te zijn. 
Daarachter kan op gepaste afstand prima met vrij uitzicht op het water 
worden gebouwd en gewoond. 
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Het zou mooi zijn als de kern van de boodschap ‘De oevers zijn van 
iedereen’ met de bereidheid om het beheer van de oevers over te nemen 
van andere overheden, onderdeel wordt van het verkiezingsprogramma 
voor de komende raadsperiode van de PvdA Gouda. Daarmee kan 
bijvoorbeeld de 5 meter brede oeverstrook langs de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel, die eigendom is van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden (HDSR), openbaar gemaakt worden (zie foto). 
 HDSR heeft beleid ontwikkeld om het beheer over te kunnen dragen met 
als doel de openbare toegankelijkheid te kunnen borgen. Het jaagpad 
achter sportpark De Uiterwaard kan daarmee verlengd worden tot aan de 
Goverwellesingel. Als de volgende gemeenteraad en college het 
gereedschap krijgt om dit in beheer te effectueren, zelf of 
door Groenalliantie Midden Holland, dan kunnen de inwoners van Gouda 
er prachtige stroken openbaar groen met een weids uitzicht bij krijgen. 
 
Met vriendelijke groet, Hans du Pré, namens Wijkteam Korte Akkeren, 
Gouda Sterk aan de IJssel, Wateralliantie Gouda en Platform Binnenstad 
en haar Randen. 
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Mansholt van grote betekenis voor 
noodzakelijke verduurzaming landbouw 

  
 
Door Wim Sonnemans  
 
Met name door de gelijknamige theatervoorstelling van Toneelgroep Jan 
Vos (deze zomer ook in Haastrecht opgevoerd, zoals te lezen was in de 
Volkskrant) staat Sicco Mansholt opnieuw in de belangstelling. Als 
minister van Landbouw en later als Eurocommissaris heeft Mansholt 
(1908-1995) bevorderd dat na de oorlog de voedselproductie op peil 
kwam en boeren aan hun bedrijf een redelijk inkomen overhielden. Toen 
in 1972 zijn pensioen naderde, werden de schaduwzijden van zijn beleid 
duidelijk door overproductie in de vorm van melkplassen en boterbergen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sicco Mansholt (foto Wikipedia) 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-voorstelling-mansholt-is-toegankelijk-documentair-theater-over-de-veeteelt-en-landbouw~b6036649/?referrer=https%3A%2F%2Fnl.search.yahoo.com%2F
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In de theatervoorstelling was te zien hoe het alarmerende rapport over 
grenzen aan de groei van de Club van Rome ook voor Mansholt de ogen 
opende voor de dreigende aantasting van het milieu. Hij kwam tot het 
besef dat ook met de schaalvergroting in de landbouw het roer om moest. 
Dit met de hulp van een stagiaire genaamd Petra Kelly; inderdaad een 
van de latere oprichters van de Duitse Groene partij. Niet voor niets luidt 
de ondertitel van de voorstelling: veranderen vergt moed. Welke lessen 
kan Sicco Mansholt ons leren voor de noodzakelijke aanpak van de 
huidige stikstof-crisis en klimaatverandering? Dat komt aan bod in de 
bijbehorende Mansholt Courant over de hedendaagse landbouw, evenals 
in een talkshow bij de theatervoorstelling. Een van de deelnemers was 
biologische boer en voormalig PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens. 
 
Omdat ik over Sicco Mansholt niet veel meer wist dan dat hij namens de 
PvdA minister en Eurocommissaris was geweest en dat de Wageningse 
Mansholtlaan naar hem is genoemd, ben ik in mijn vakantie in zijn 
biografie (geschreven door Johan van Merriënboer) gedoken. Dat bracht 
nog meer boven water van zijn leven als lering voor hedendaagse 
(sociaaldemocratische) politiek. 
 
Rood nest 
Als rode boer was Mansholt een soort witte raaf in de landbouwwereld. 
Maar de appel viel niet ver van de boom. Zijn opa Derk Mansholt wilde in 
de 19e eeuw als idealistische en kapitaalkrachtige herenboer in Groningen 
bijdragen aan de bestrijding van onrecht. Dat bracht hem in contact met 
de schrijver Multatuli, die het kolonialisme in Nederlands-Indië aan de 
kaak stelde, met Ferdinand Domela Nieuwenhuis (dominee en een van de 
eerste marxisten in Nederland) en met Pieter Jelles Troelstra als een van 
de oprichters van onze voorloper SDAP (Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij). Toen Troelstra zei dat een hogere graanprijs niet in het 
belang was van arbeiders, concludeerde opa Mansholt teleurgesteld dat 
Troelstra niets begreep van (sociaaldemocratische) landbouwpolitiek en 
bleef hij partijloos. Alsof voldoende en veilig voedsel om gezond te kunnen 
werken zomaar uit de lucht komt vallen. Toen vader (en eveneens) heren-
boer Bert Mansholt van SDAP-Kamerlid Vliegen wilde weten of zijn 
(landbouw)politieke opvattingen overeenkwamen met die van de partij, 
verwees die hem naar het Groningse kaderlid Wabien Andreae, die later 
zijn vrouw en Sicco’s moeder zou worden.  
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Zijn ouders verkochten de boerderij om zich o.a. als gedeputeerde in het 
provinciebestuur (vader) en als gemeenteraadslid (moeder) in te kunnen 
zetten voor de SDAP. 
 
Crisis en grondpolitiek 
Vader Mansholt maakte school met artikelen over landbouwpolitiek in 
partijbladen en werd door de SDAP voorgedragen voor staatscommissies 
rond de landbouwcrisis en over de inrichting van de nieuwe IJsselmeer-
polders. Door de wereldwijde instorting van de beurzen eind jaren ’20 
kelderden ook de graanprijzen en leefden de boeren in bittere armoede. 
Toen bleek dat onevenredig veel van de staatssteun terecht kwam in de 
toch al goed gevulde zakken van grootgrondbezitters die boeren hoge 
pachtprijzen oplegden, kwam vader Mansholt tot het inzicht dat 
(landbouw)grond in handen van de gemeenschap zou moeten komen. 
Maar omdat hij vond dat deze grond vrijwillig en tegen een redelijke prijs 
aan de staat afgestaan zou moeten worden, was dat gezien dit prijskaartje 
zeker in de crisisjaren politiek onhaalbaar. Nieuw geworven grond door 
inpoldering kon wel staatseigendom (met een redelijk pachttarief als 
gebruiksvergoeding) worden en dat is nog steeds het geval! 
 
Voedselschaarste in de oorlog 
Na afronding van de koloniale landbouwschool in Deventer ging Sicco 
Mansholt in de jaren ’30 aan de slag op een theeplantage in Nederlands-
Indië. Op zich beviel dat prima, maar hij vond de uitbuiting van de 
plaatselijke bevolking onjuist en was als eenzame “rooie” een vreemde 
eend in de rechts-conservatieve koloniale bijt. Hij keerde terug naar 
Nederland en werd pachtboer in de pas ingepolderde Wieringermeer. In 
het spoor van zijn ouders werd hij actief in zijn plaatselijke SDAP-afdeling 
en -gewest en dacht hij ook landelijk mee aan de nodige partijvernieuwing. 
Daardoor konden niet langer alleen arbeiders, maar iedereen die de 
arbeidersstrijd wilde steunen partijlid worden. Tijdens de oorlog sloot 
Sicco Mansholt zich aan bij het verzet tegen de Duitse bezetter en 
organiseerde hij talloze illegale voedseltransporten. 
 
Wederopbouw en regeringsverantwoordelijkheid 
In de jaren ’30 kreeg de SDAP steeds meer bestuursverantwoordelijkheid 
in (grote) gemeenten en provincies, maar was landelijk steeds buiten de 
regering gehouden. Dat kwam mede door Troelstra’s mislukte poging tot 
een arbeidersrevolutie in 1918, die ook nog haaks stond op de sociaal-
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democratische grondslag van de partij en niet werd gedragen door 
Mansholts ouders. Dat werd anders in 1945 met het voorlopige wederop-
bouw-kabinet Schermerhorn/Drees. Drees zag voedselvoorziening als een 
sleuteldepartement voor de SDAP en zo bood hij Mansholt op 36-jarige 
leeftijd een ministerspost aan! Bijna dag en nacht was Mansholt in de 
weer om (met Amerikaanse steun) allerlei voedsel bij te kopen op de 
wereldmarkt (de Nederlandse productie moest weer op gang komen) en 
op rantsoen eerlijk te verdelen met voedselbonnen; voor koffie duurde dat 
tot 1951! In de jaren ’50 kon er meer aandacht komen voor Nederlands 
landbouwbeleid. In het voetspoor van zijn vader vond Mansholt dat 
landbouw- en voedselprijzen zodanig moeten zijn dat boeren er een 
redelijk gezinsinkomen aan overhouden en landarbeiders een fatsoenlijk 
loon kunnen betalen. Door modernisering van de bedrijfsvoering zouden 
landbouwproducten voor een goede afzet internationaal scherp geprijsd 
en van goede kwaliteit moeten zijn. Te kleine bedrijven zouden door 
natuurlijk verloop stoppen of door grotere overgenomen worden. Mansholt 
verstond de kunst voor zijn plannen draagvlak te krijgen bij de landbouw-
organisaties voordat deze door de Kamer werden goedgekeurd. Zijn 
afkomst en praktijkervaring als boer wogen daarbij zwaar. 
 
Europese en ontwikkelingssamenwerking 
Al begin jaren ’50 maakte Mansholt zich als minister sterk voor Europese 
samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijk politiek beleid. Dat 
was Drees te snel, omdat hij vreesde dat grote landen als Frankrijk, dat 
zichzelf met president De Gaulle als wereldmacht beschouwde, te veel 
zouden gaan overheersen.  
 
Maar in 1957 kwam de EEG (Europese Economische Gemeenschap; 
Verdrag van Rome) er toch met de Benelux-landen, West-Duitsland, 
Frankrijk en Italië, met in 1958 Mansholt als eerste Eurocommissaris voor 
landbouw. De Europese (politieke) Unie werd in 1993 een feit door het 
Verdrag van Maastricht. Mansholt was begin jaren ’50 ook zijn tijd ver 
vooruit door te pleiten voor een vast percentage van de rijksbegroting voor 
ontwikkelingssamenwerking. Drees vond dat onhaalbaar omdat nog veel 
geld nodig was voor de wederopbouw. Dat vaste percentage kwam er 
uiteindelijk in de jaren ’70 op voorstel van Jan Pronk als PvdA-minister in 
het kabinet Den Uyl. 
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Hoe zou Sicco het doen? 
Mansholt wist praktische uitdagingen en sociaaldemocratische idealen 
met zijn ambtelijke staf en in overleg met belanghebbenden te vertalen 
naar uitvoerbare politiek. Dat deed hij in kleine stapjes, met het nodige 
doorzettingsvermogen en in vertrouwen op een goede afloop. Daarbij had 
hij de moed om de bakens te verzetten als nieuwe ontwikkelingen dat 
vereisten. 
 
Dat is nu ook allemaal hard nodig bij de aanpak van vraagstukken als de 
stikstofcrisis en klimaatverandering, ook in Europees verband. Harm Evert 
Waalkens merkte in de talkshow op dat hier weer een taak ligt voor een 
Nederlandse PvdA-Eurocommissaris: Frans Timmermans met zijn New 
Green Deal. Nu staan we voor vragen als: hoe gaan we ervoor zorgen dat 
de landbouw minder milieubelastend wordt? Hoe kunnen boeren – terwijl 
de grondprijzen exploderen – een eerlijke prijs krijgen voor hun product? 
en hoe blijft veilig en gezond voedsel voor iedereen betaalbaar? Bij zulke 
lastige politieke uitdagingen zouden we onszelf – in navolging van zanger 
Jan Veldman in zijn aanstekelijke meezinger bij de muzikale omlijsting van 
de talkshow bij de voorstelling “Mansholt” – vaker de vraag kunnen 
stellen: “Hoe zou Sicco het doen?”. Dat blijft een open vraag, maar kan 
ons wellicht op weg helpen naar een van begin van een antwoord. 
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