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Minister Ella Vogelaar:

‘Ik wil bewoners na vier jaar wel recht in 
de ogen kunnen kijken’
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Minister Ella Vogelaar heeft het druk, heel druk. 
Even dreigt het interview wegens tijdgebrek (weer) niet 
door te gaan, maar gelukkig wordt al improviserend een 
oplossing gevonden. Op het ministerie is er ruimte voor 
één vraag, de rest van het interview vindt plaats op de 
achterbank van Vogelaars dienstauto. Op weg van Den 
Haag, waar ze samen met een paar collega-bewindslie-
den het Europese jaar van de interculturele dialoog heeft 
geopend, naar Zaanstad voor een bijeenkomst over fun-
deringsherstel in herstructureringwijken.

Krachtwijken
Uiteraard kunnen we niet om de actualiteit heen. 

Half februari heeft Vogelaar eindelijk de knoop doorge-
hakt over de financiering van de aanpak van haar veertig 
‘krachtwijken’. Tot woede van Aedes, de koepelorganisa-
tie van woningcorporaties, besloot de minister het geld 
(dit jaar 75 miljoen) bij de corporaties te gaan heffen via 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Intussen lijken de 
bewoners vergeten te raken door de ruzie over de finan-
ciering. Het is inmiddels maart 2008, de maand waarin 
alle ‘wijkactieplannen’ klaar hadden moeten zijn, maar 
er zijn pas een paar ‘charters’ getekend, in Alkmaar, De-
venter en Maastricht.

Wat kunt u de ongeduldige bewoners melden?
Mijn beeld is helemaal niet dat bewoners ongedul-

dig worden. Ze zijn allang aan de slag. Iedere keer als ik  
in de wijken kom zie ik dat de bewoners, samen met 
woningcorporaties en gemeenten, hartstikke hard bezig 
zijn. Zo’n charter is een formeel moment waarop je be- 
zegelt wat je met elkaar afspreekt voor de komende ja-
ren, maar het is echt niet zo dat iedereen zit te wachten 
totdat die handtekeningen gezet zijn. We kunnen af en 
toe een beetje bureaucratisch zijn, maar zo erg is het 
echt niet.

Van welke plannen wordt u echt enthousiast?
Ik word van een heleboel plannen enthousiast. In 

iedere wijk zie ik bijzondere plannen en projecten. Ik 
zal een paar voorbeelden noemen. In Deventer heeft de  
gemeente de corporatie gevraagd de totale verantwoor-
delijkheid op zich te nemen voor alles wat er in de Ri- 
vierenwijk moet gebeuren. Niet alleen het verbeteren 
van de huizen, maar ook alle sociale activiteiten. Dat is 
heel uitzonderlijk. Een grote groep actieve bewoners is  
daar bezig plannen te maken en uit te voeren. Zoals het  
project ‘sterrenvinders’, waarbij werklozen worden op-
gezocht met de vraag wat zij willen en kunnen doen om 
terug te keren op de arbeidsmarkt. Een juweel van een 
project.

In de Alkmaarse wijk Overdie ligt de nadruk meer 
op jongeren en sport, omdat daar veel te weinig jeugdac-
tiviteiten zijn. Sportverenigingen doen een project sa- 
men met Marokkaanse buurtvaders. Ze vertelden me 
trots dat oudejaarsnacht voor het eerst vlekkeloos is ver- 
lopen, terwijl er vroeger sprake was van veel overlast en  
vernielingen. Het zijn misschien kleine projecten, maar 
het gaat wel om zaken die voor mensen belangrijk zijn. 
(veel meer informatie over de 40 wijken vindt u op 
http://kenniscentrawijken.vrom.nl).

U heeft twintig miljoen beloofd voor bewoners- 
initiatieven. Hoe wordt dat geld verdeeld?

Tien miljoen gaat naar de bewoners van de veertig 
prachtwijken. Daar hebben we een verdeelsleutel voor 
gemaakt. De rest gaat naar bewoners buiten de veertig 
wijken. Samen met het lsa (Landelijk Samenwerkings-
verband Aandachtswijken, red.) werken we nu een plan 
uit hoe bewoners er een beroep op kunnen doen. Ik ben 
tijdens mijn wijkentour een aantal keer het initiatief 
‘Kan wel!’ tegengekomen, dat uit Engeland is komen 
overwaaien. Kan wel! is erop gericht bewoners de mid-

‘Ik wil bewoners na vier jaar wel recht in 
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delen te geven concreet iets in hun wijk te veranderen. 
Het idee dat iets ‘wel kan’, spreekt me aan. Daarnaast is  
het belangrijk dat bewoners van meet af aan invloed 
hebben op de andere gelden die naar hun wijk gaan. Ze 
moeten een eigen budget hebben, maar dat mag geen 
‘afkoop’ worden.

Woonlasten en energie
Woonlasten zijn voor huurders een grote uitgavenpost. 

Uiteraard is de Woonbond blij met het inflatievolgend huur-
beleid, maar andere woonlasten zoals de energiekosten en de 
gemeentelijke belastingen blijven wel fors stijgen. Wat heeft u 
voor huurders in petto om ook die woonlasten te beheersen?

Als het gaat om de gemeentelijke belastingen heb-
ben gemeenten bij het aantreden van dit kabinet meer 
ruimte gekregen voor een eigen beleid. Met de vng is af- 
gesproken dat de lokale lasten niet veel mogen stijgen. 
Het kabinet zal de ontwikkeling van de lokale lasten op 
de voet blijven volgen. Bij energie hebben we te maken 
met de internationale marktsituatie en de fors gestegen 
olieprijzen. De enige manier waarop we ervoor kunnen 
zorgen dat de energierekening betaalbaar blijft, is door 
het energieverbruik naar beneden te krijgen. Dat is voor 
de portemonnee van de mensen aantrekkelijk, maar ook  
voor het milieu. Daarvoor hebben we een behoorlijk 
ambitieuze agenda. Er zijn al afspraken gemaakt om er 
echt voor te zorgen dat er meer energiezuinige huizen 
komen, zowel in de nieuwbouw als de bestaande bouw. 
De Woonbond en andere partijen spelen daar een be-
langrijke rol in, bijvoorbeeld door bewoners duidelijk te 
maken dat ze er iets bij te winnen hebben.

Vindt u dat de besparing op de energierekening voor 
huurders groter moet zijn dan de huurverhoging die voor 
energiebesparende maatregelen wordt gevraagd?

Ik denk dat deze maatregelen zich op termijn altijd 
zullen terugverdienen, zeker als de energieprijzen blij-
ven stijgen. Mijn verwachting is dan ook dat de bespa-
ring op de energielasten hoger zal zijn dan de stijging 
van de huur. Dat is ieder geval wel de inzet.

Zou u voor een systeem met maximale huur- of  
woonlastenquotes zijn om de woonlasten te beheersen?

Dat zou een heel ander systeem worden dan we nu  
hebben met de huurtoeslag. Volgens mij kun je die twee  
systemen niet op elkaar stapelen of door elkaar husse - 
len. Bovendien heeft het kabinet besloten deze regeerpe-
riode geen veranderingen aan te brengen in het woning-
subsidiesysteem. Dat is een stap die een volgend kabinet 
moet zetten. Er wordt dan gezegd dat het treurig is dat 
er vier jaar wordt verloren om oplossingen te vinden 
voor de vastgelopen woningmarkt, maar je kunt er ook 
anders naar kijken. Het zogenaamde ‘denkverbod’ prik- 
kelt partijen juist om na te denken en de adviezen zul- 
len me de komende jaren dan ook om de oren gaan vlie- 
gen. Dat betekent dat er veel ideeën en voorstellen ko- 
men over hoe we bijvoorbeeld om moeten gaan met de  

hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag. Ik hoop dat bij  
de start van een volgend kabinet echt een aantal belang- 
rijke knopen kunnen worden doorgehakt, want zo lang-
zamerhand beseft iedereen wel dat dit een keer moet 
gebeuren.

Woningnood
Een ander hot item is de woningnood, vooral onder star-

ters. Het woningtekort is in een aantal plaatsen nog steeds 
zeer nijpend en drijft de huur op. Prijzen van 550 euro voor 
een kamertje van 12 vierkante meter zijn in een stad als Am-
sterdam volstrekt normaal geworden. De woningnood leidt 
ook tot speculatie. In Amsterdam worden panden in korte 
tijd met honderden procenten winst doorverkocht en omdat 
ze leeg meer opleveren worden huurders onder druk gezet om  
te verhuizen. Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag 
heeft hierover aan de bel getrokken. Voelt u zich als minister 
verantwoordelijk voor dit soort misstanden en wat gaat u 
daaraan doen?

In de eerste plaats gaat het erom dat de tekorten op  
de woningmarkt worden teruggedrongen. In 2007 zijn 
zo’n 80.000 woningen opgeleverd, waarmee we op het  
productieniveau zitten dat we met elkaar hebben afge-
sproken. De kunst voor mij is om dat de komende jaren 
vol te houden en dat zal niet vanzelf gaan. We zullen 
alles uit de kast moeten halen. Daarbij zullen we heel 
goed moeten nadenken over waar en wat we willen bou-
wen. U noemt terecht de woningnood in de randstad, 
maar als ik in Limburg of Groningen kom hoor ik heel 
andere geluiden. Daar dreigt de bevolking terug te lo- 
pen en het voorzieningenniveau weg te vallen. In de toe- 
komst zullen we veel meer met dit soort verschillen re- 
kening moeten houden. We zullen het echt anders moe-
ten gaan doen.

Blijft staan dat de woningnood in sommige plaatsen 
leidt tot uitwassen. 

Huurders hebben recht op huurbescherming. Als 
verhuurders die systematisch proberen te ontduiken, 
moeten ze aangepakt worden. We zijn nu aan het be-
kijken hoe gemeenten meer mogelijkheden kunnen 
krijgen om tegen huisjesmelkers op te treden. Als het 
gaat om speculatieve transacties tussen particuliere eige-
naren, zou ik in alle eerlijkheid niet weten wat ik daarte-
gen zou kunnen doen. Daar moet ik over nadenken.

Veiligheid
Veel huurders maken zich zorgen over de veiligheid van  

hun gasinstallatie. Onlangs bleek dat er in 800.000 wonin-
gen ernstige defecten zijn aan geisers, gaskachels en cv-ketels. 
Om daar iets aan te doen is in de Tweede Kamer voorgesteld 
om een soort apk voor gasinstallaties in te voeren. Voelt u 
daarvoor?

Ik ben met u eens dat het een probleem is. We heb-
ben binnenkort een overleg met de Tweede Kamer over 
het binnenmilieu en dit is een van de onderwerpen. Ik 
heb nog geen definitief standpunt over het wel of niet 
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‘Ik hoop dat bij de start 

van een volgend kabinet 

echt een aantal belang-

rijke knopen kunnen 

worden doorgehakt, want 

zo langzamerhand beseft 

iedereen wel dat dit een 

keer moet gebeuren’

invoeren van een soort apk voor woningen, maar ik vind 
absoluut dat er op dit terrein iets moet gebeuren. Het is  
niet meer van deze tijd dat er nog afvoerloze geisers 
zijn. Daarnaast duikt er op het terrein van het binnen-
milieu een heel ander probleem op. Doordat nieuwe 
huizen zo goed zijn geïsoleerd ontstaan problemen met 
de ventilatie. Voor een deel komt dat omdat ventilatie-
voorzieningen niet goed zijn geïnstalleerd of ingewik-
keld zijn in het gebruik. De woningen in Vathorst in 
Amersfoort zijn daar een berucht voorbeeld van.

Topsalarissen
Een andere kwestie is die van de topsalarissen in de cor- 

poratiesector. Uit overzichten van u en uw collega Ter Horst 
van Binnenlandse Zaken blijkt dat minstens 86 corporatie- 
bestuurders meer verdienen dan premier Balkenende 
(171.000 euro in 2006). Het kabinet heeft aangegeven dat 
dit eigenlijk niet zou moeten kunnen. We wachten al  
maanden op uw reactie.

Uw veronderstelling dat het op grond van het kabi-
netsbeleid niet zou moeten kunnen, is wat voorbarig. 
Er is op dit moment alleen een wet die verplicht tot 
openbaarmaking van salarissen boven de zogenaamde 
Balkenendenorm. Er is door het kabinet nog geen nor-
mering voor de sector vastgesteld. Die discussie komt, 
want er ligt nu het advies van de commissie Dijkstal 
over de semi-publieke sector, waartoe ook de corporatie-
sector behoort. 

Wat vindt u er zelf van dat zoveel bestuurders zich  
zo riant laten uitbetalen?

Ik vind het een fors aantal, maar het is in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid van de toezichthouders, 
de raden van commissarissen. Men heeft een salarisco-
de in de sector en daar moet men zich in ieder geval 

aan houden, ik heb op dit moment niet paraat hoeveel 
bestuurders daarvan afwijken. Maar in het algemeen 
vind ik hoge salarissen voor de semipublieke sector on-
wenselijk en ik ga absoluut serieus bekijken hoe we dat 
binnen reële proporties kunnen brengen. We moeten in 
het kabinet eerst een beslissing nemen over het advies 
Dijkstal. Op basis daarvan kom ik met voorstellen rich-
ting de Kamer over de corporatiesector. 

Tot slot
Wat kunnen huurders de komende jaren nog meer  

van u verwachten?
We gaan in ieder geval door met het inflatievolgende 

huurbeleid. Daar kunnen huurders zeker van zijn deze 
kabinetsperiode. Verder heeft de woningbouwproductie 
hoge prioriteit. Er moeten jaarlijks zo’n 83.000 nieuwe 
woningen worden gebouwd, waarvan een substantieel 
deel betaalbare huurwoningen. Daarnaast ligt er de 
opgave om de veertig wijken echt te verbeteren. De be-
woners moeten aan het eind van deze kabinetsperiode 
daadwerkelijk merken dat het aangenamer en veiliger is 
om er te wonen. Dat het onderwijs is verbeterd en er  
minder witte en zwarte scholen zijn. Dat er goede voor-
zieningen zijn en er meer kansen zijn op een baan. Het 
zal niet allemaal voor de volle honderd procent geregeld 
zijn, dat is niet realistisch. Daar heb je echt meer tijd 
voor nodig. Ik ben vorige maand in New York geweest 
en heb in Harlem gezien dat ze daar al twintig jaar bezig 
zijn om die wijk er weer bovenop te krijgen. Gelukkig is 
het bij ons niet zo erg, maar tien jaar is een realistische 
periode. Maar ik wil bewoners na vier jaar wel recht in  
de ogen kunnen kijken en kunnen aangeven wat er ver- 
beterd is. Dat mogen mensen van mij verwachten en 
daar ga ik m’n stinkende best voor doen.

‘Mijn verwachting 

is dan ook dat de 

besparing op de 

energielasten hoger 

zal zijn dan de  

stijging van de 

huur. Dat is ieder 

geval wel de  

inzet’


