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Historische beschrijving bij archief VROM periode 1901 - 1983. 
 
 
De website http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_2.17.03.ead.pdf 
bevat een document van 462 bladzijden. Het geeft een opsomming van de stukken die zich 
bevinden in het archief van het vroegere ministerie van VROM, dat is ondergebracht bij het 
Nationaal Archief. Het document bevat op de pagina’s 11 t/m 29 een interessante historische 
beschrijving van de ontwikkelingen gedurende de periode 1901 – 1983. Hieronder geven wij 
deze bladzijden van het document weer. Voor de rest van het document verwijzen wij naar 
de bovengenoemde website van het Nationaal Archief. 
 
 
Geschiedenis	  van	  de	  archiefvormer	  

GESCHIEDENIS	  VAN	  HET	  MINISTERIE	  VAN	  VROMistorisch	  overzicht	  

	  
HISTORISCH	  OVERZICHT	  
Inleiding	  

	  
INLEIDING	  
	  
In	  1901	  kwam	  de	  Woningwet	  tot	  stand.	  Een	  jaar	  later	  trad	  zij	  in	  werking.	  De	  aanleiding	  voor	  
de	  wet	  was	  een	  rapport	  van	  de	  Maatschappij	  tot	  Nut	  van	  't	  Algemeen	  over	  het	  woningvraag-‐
stuk.	   De	   armoede	   op	   het	   platteland	   en	   de	   toenemende	   industrialisatie	  maakte	   dat	   in	   de	  
tweede	  helft	  van	  de	  19e	  eeuw	  veel	  mensen	  naar	  de	  steden	  verhuisden	  (urbanisatie).	  Weinig	  
scrupuleuze	  exploitanten,	  financiers	  en	  bouwers	  gecombineerd	  met	  de	  enorme	  bevolkings-‐
druk	  brachten	  onaanvaardbare	  woontoestanden	  met	  zich	  mee	  in	  en	  aan	  de	  rand	  van	  de	  ste-‐
den.	  Een	  commissie	  van	  het	  Koninklijk	  Instituut	  van	  Ingenieurs	  concludeerde	  omstreeks	  het	  
midden	  van	  de	  19e	  eeuw,	  dat	  de	  woningen	  van	  arbeiders	  vaak	  slechter	  waren	  dan	  de	  huis-‐
vesting	  die	  dieren	  genoten.	  Overheidsingrijpen	  was	  noodzakelijk.	   In	  de	  19e	  eeuw	  beperkte	  
het	  overheidsingrijpen	  zich	  tot	  gemeentelijke	  verordeningen	  met	  bepalingen,	  die	  betrekking	  
hadden	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  woningen.	  Deze	  waren	  hoofdzakelijk	  ingegeven	  door	  de	  zorg	  
voor	  openbare	  veiligheid	  en	  gezondheid.	  
	  
Vanuit	  de	  gegoede	  burgerij,	  de	  arbeidersklasse	  en	  uit	  de	  hoek	  van	  de	  industriëlen	  kwamen	  
woningbouwinitiatieven.	  Deze	  hadden	  kwantitatief	  slechts	  een	  gering	  aandeel	  in	  de	  woning-‐
bouw.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  woningproductie	  kwam	  tot	  stand	  in	  de	  particuliere	  huursec-‐
tor.	  In	  de	  enorme	  vraag	  naar	  goedkope	  huurwoningen	  werd	  voorzien	  door	  timmerbazen	  en	  
bouwmaatschappijen.	   De	   kwaliteit	   van	   de	   door	   hen	   opgeleverde	   woningen	   liet	   nogal	   te	  
wensen	  over	  en	  vormde	  de	  oorzaak	  van	  verkrotting.	  De	  Woningwet	  stelde	  als	  doel	  te	  bevor-‐
deren	  dat	  aan	  bestaande	  slechte	  woontoestanden	  een	  eind	  kwam	  en	  er	  geen	  nieuwe	  wan-‐
toestanden	  werden	  gecreëerd.	  Hierin	  werd	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  gemeente	  cen-‐
traal	   gesteld.	  De	   gemeentebesturen	  dienden	  de	  noodzakelijke	  maatregelen	   te	   treffen.	   Tot	  
het	   takenpakket	   van	   de	   gemeenten	  behoorden:	   het	   vaststellen	   van	   voorschriften	  met	   be-‐
trekking	   tot	  de	  eisen	  waaraan	  woningen	  moesten	  voldoen,	  het	  verlenen	  van	  bouwvergun-‐
ningen,	  het	  vaststellen	  van	  onteigeningsplannen,	  de	  afgifte	  van	  onbewoonbaar	  verklaringen	  
en	  het	  verlenen	  van	  financiële	  steun	  ten	  behoeve	  van	  gemeentelijke	  huurwoningen	  en	  wo-‐
ningen	  van	  toegelaten	  instellingen.	  Het	  rijk	  hield	  toezicht	  middels	  bepalingen	  in	  de	  Gezond-‐
heidswet	  van	  1901.	  Volkshuisvesting,	   te	  weten	  huisvesting	  van	  arbeiders	  en	  kleine	  nering-‐
doenden,	  werd	  namelijk	   gezien	   als	   onderdeel	   van	  de	   zorg	   voor	  Volksgezondheid.	   Toezicht	  
werd	   dan	   ook	   uitgeoefend	   door	   het	   Staatstoezicht	   op	   de	   Volksgezondheid.	   Zaken	   die	   be-‐
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trekking	  hadden	  op	  de	  Gezondheidswet	  en	  de	  Woningwet	  ressorteerden	  onder	  het	  Depar-‐
tement	  van	  Binnenlandse	  Zaken,	  Afdeling	  
Volksgezondheid	  (en	  Armenzorg)	  (1910).	  
	  
In	  1918	  verhuisde	  het	  Staatstoezicht	  en	  de	  Afdeling	  Volksgezondheid	  naar	  het	  Ministerie	  van	  
Arbeid.	   Op	   grond	   van	   de	   nieuwe	  Gezondheidswet	   van	   1920	   kwam	   er	   een	   Hoofdinspectie	  
voor	  de	  Volkshuisvesting.	  Deze	  hield	  toezicht	  op	  de	  handhaving	  van	  de	  wettelijke	  bepalingen	  
inzake	  de	  volkshuisvesting.	  In	  concreto	  moest	  de	  inspectie	  de	  woningnood	  als	  gevolg	  van	  de	  
Eerste	  Wereldoorlog	  bestrijden,	  de	  gevolgen	  van	  de	  economische	  crisis	  van	  de	  dertiger	  jaren	  
uit	  de	  twintigste	  eeuw	  opvangen	  en	  eenheid	  zien	  te	  brengen	   in	  gemeentelijke	  bouwveror-‐
deningen.	  Hoofdinspecteur	  werd	  ir.	  H.	  van	  der	  Kaa.	  Hij	  werd	  bijgestaan	  door	  een	  aantal	  regi-‐
onale	  inspecteurs.	  
	  
Het	  Staatstoezicht	  op	  de	  Volksgezondheid	  en	  de	  Afdeling	  Volksgezondheid	  van	  het	  Depar-‐
tement	  van	  Arbeid,	  Handel	  en	  Nijverheid	  werden	  in	  1932	  onderdelen	  van	  het	  Departement	  
van	  Binnenlandse	  Zaken	  en	  Landbouw.	  In	  1936	  werd	  de	  Afdeling	  Volksgezondheid	  afgesplitst	  
van	   de	   Afdeling	   Volkshuisvesting.	   Deze	   laatste	   kwam	   onder	   leiding	   van	   de	   voormalige	   in-‐
specteur	  van	  de	  volksgezondheid	  mr.	  P.A.	  van	  der	  Drift	   te	  staan.	   In	  1937	  ressorteerden	  de	  
Hoofdinspectie	  voor	  de	  Volkshuisvesting	  en	  de	  Afdeling	  Volkshuisvesting	  onder	  het	  Ministe-‐
rie	  van	  Binnenlandse	  Zaken;	  de	  organen	  van	  Volksgezondheid	  ressorteerden	  onder	  het	  Mi-‐
nisterie	  van	  Sociale	  Zaken.	  
	  
De	  woningbouw	  werd	  tot	  1940	  gedomineerd	  door	  de	  particuliere	  sector.	  Alleen	  toen	  rond	  
het	  einde	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog	  een	  tekort	  ontstond	  aan	  huurwoningen	  werd	  er	  gedu-‐
rende	  een	  klein	  aantal	  jaren	  vrij	  veel	  gebouwd	  door	  gemeenten	  en	  woningbouwcorporaties.	  
	  
De	  Woningwet	  kende	  ook	  bepalingen	  op	  het	  terrein	  van	  het	  ruimtelijk	  ordeningsbeleid.	  Zo	  
waren	  gemeenten	  met	  meer	  dan	  10.000	  inwoners	  of	  die	  sneller	  groeiden	  dan	  20%	  per	  jaar,	  
verplicht	  uitbreidingsplannen	  op	  te	  stellen,	  opdat	  er	  sprake	  kon	  zijn	  van	  een	  systematische	  
stadsuitbreiding	  (art.	  27	  en	  28).	  In	  1931	  werden	  bepalingen	  over	  het	  streekplan	  opgenomen	  
in	  de	  Woningwet:	  gemeenten	  zouden	  in	  overleg	  tot	  invulling	  van	  een	  dergelijk	  plan	  dienen	  
te	  komen.	  Een	   logisch	  vervolg	  hierop	  zou	  een	  algemeen	  plan	  zijn,	  dat	  de	  bestemming	  aan	  
zou	  geven	  van	  de	  Nederlandse	  bodem	  en	  dat	  ten	  doel	  zou	  hebben	  de	  harmonische	  ontwik-‐
keling	  van	  het	  oppervlak	  van	  Nederland	  langs	  vooraf	  afgebakende	  lijnen	  te	  bevorderen,	  een	  
zgn.	  Nationaal	  Plan	  (definitie	  van	  ir.	  P.	  Bakker	  Schut).	  De	  Staatscommissie	  tot	  herziening	  van	  
de	  Woningwet,	  onder	  leiding	  van	  mr.	  dr.	  K.J.	  Frederiks,	   ingesteld	  door	  de	  minister	  van	  Bin-‐
nenlandse	  Zaken	  (1938),	  onderzocht	  onder	  andere	  de	  mogelijkheid	  van	  een	  Nationaal	  Plan.	  
Eén	  van	  de	  conclusies	  van	  de	  Staatscommissie	  was	  dat	  woning-‐	  en	  stedebouwkundige	  bepa-‐
lingen	  in	  één	  wet	  gehandhaafd	  dienden	  te	  blijven	  gezien	  hun	  onderlinge	  samenhang.	  
De	  wederopbouwdienst,	  1940-‐1945	  

	  
DE	  WEDEROPBOUWDIENST,	  1940-‐1945	  
	  
Al	  een	  week	  na	  de	  Duitse	   inval,	  op	  17	  mei	  1940,	  werd	  dr.	   ir.	   J.	  Ringers	  op	  voordracht	  van	  
generaal	  Winkelman,	  aangesteld	  om	  het	  herstel	  van	  het	  verkeerswezen,	  de	  drooglegging	  van	  
inundaties,	   de	   wederopbouw	   van	   steden,	   dorpen	   en	   gebouwen	   en	   al	   hetgeen	   ermee	   sa-‐
menhing	  ter	  hand	  te	  nemen.	  Hij	  verkreeg	  ruime	  bevoegdheden,	  waaronder	  het	  vaststellen	  
van	  wederopbouwplannen.	   Eind	  1940	  werd	  Ringers	   "Algemeen	  Gemachtigde	   voor	  de	  We-‐
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deropbouw	  en	  voor	  de	  Bouwnijverheid".	  Ringers	  organiseerde	  de	  Dienst	  van	  de	  Algemeen	  
Gemachtigde.	  De	  dagelijkse	   leiding	  werd	  gevormd	  door	  het	  Algemeen	  Secretariaat	  dat	  be-‐
stond	  uit	  drie	  civiel-‐ingenieurs,	  te	  weten:	  H.W.	  Mouton,	  welke	  in	  het	  bijzonder	  werd	  belast	  
met	  de	  organisatie	  van	  de	  wederopbouw	  van	  Rotterdam,	  Z.IJ.	  van	  der	  Meer,	  die	  zich	  bezig-‐
hield	  met	  de	  organisatie	   van	  de	  wederopbouw	  buiten	  Rotterdam	  en	  met	  woningbouw	  en	  
J.C.	  Keller	  die	  zaken	  betreffende	  bouwnijverheid,	  m.n.	  de	  materiaalvoorziening	  behandelde.	  
	  
In	  1941	  zag	  de	  organisatie	  van	  de	  dienst	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  

• Afdeling	  Bouwvergunning	  en	  Materiaaltoewijzing	  onder	  leiding	  van	  Keller	  met	  de	  Bu-‐
reaus	  Goedkeuring	  Werken	  en	  Bouwmaterialen;	  

• Afdeling	  Financiën	  en	  Personeel;	  
• Afdeling	  Onteigening	  en	  Herbouwkredieten;	  
• Afdeling	  Vaartuigen	  onder	  leiding	  van	  C.	  van	  der	  Giessen;	  
• Juridische	  Afdeling;	  
• Afdeling	  Correspondentie	  en	  Archief;	  
• Afdeling	  Opbouwplannen;	  
• Persdienst.	  

Mouton	   leidde	   een	   coördinerend	   comité.	   Landelijk	  werden	   contactcommissarissen	   aange-‐
steld.	  Er	  werden	  regelingen	  getroffen	  ter	  financiering	  van	  oorlogsschade.	  Met	  name	  de	  we-‐
deropbouw	   van	   Rotterdam	  werd	   samen	  met	   het	   gemeentebestuur	   voortvarend	   ter	   hand	  
genomen.	  De	  wederopbouwwerkzaamheden	  werden	  echter	  spoedig	  bemoeilijkt	  door	  mate-‐
riaalschaarste,	   gebrek	   aan	   geschoolde	   arbeiders,	   stijgende	   bouwkosten	   en	   transportmoei-‐
lijkheden.	  De	  werkzaamheden	  kwamen	  vrijwel	  helemaal	  stil	  te	  liggen	  toen	  de	  bezetter	  in	  juli	  
1942	   een	   algeheel	   bouwverbod	   afkondigde.	   De	   Hoofdinspectie	   voor	   de	   Volkshuisvesting	  
voelde	  zich	  door	  de	  voortvarendheid	  waarmee	  de	  Wederopbouwdienst	  te	  werk	  ging	  in	  haar	  
bestaan	  bedreigd.	  Ondanks	  onderlinge	  conflicten	  kwam	  het	  toch	  tot	  samenwerking	  in	  diver-‐
se	  commissies.	  De	  hoofdinspectie	  richtte	  zich	  in	  hoofdzaak	  op	  het	  voorbereiden	  van	  de	  na-‐
oorlogse	  woningbouw.	  
	  
Na	   de	   bevrijding	   van	   Zuid-‐Nederland	   in	   september	   1944	   zond	   de	   leiding	   van	   de	   Weder-‐
opbouwdienst	  als	  Waarnemend	  Algemeen	  Gemachtigde,	  mr.	  H.A.	  Helb	  jr.	  daar	  naar	  toe.	  Hij	  
diende	  alle	  maatregelen	   te	   treffen,	  die	  de	  wederopbouw	  ten	  goede	  kwamen.	  Hij	  kreeg	  de	  
bevoegdheden	  van	  de	  Algemeen	  Gemachtigde	  en	  kon	  verplichtingen	  aangaan	  ten	  laste	  van	  
de	  Wederopbouwdienst.	  De	  samenwerking	  met	  de	  organen	  van	  het	  inmiddels	  geïnstalleerde	  
Militair	  Gezag	  dat	  op	  hetzelfde	  terrein	  bezig	  was	  als	  de	  Wederopbouwdienst	  verliep	  echter	  
zeer	  stroef.	  Een	  overkoepelend	  orgaan,	  de	  Subsectie	  Volkshuisvesting	  van	  de	  Sectie	  Binnen-‐
landse	  Zaken,	  één	  van	  de	  twaalf	  secties	  van	  het	  Militair	  Gezag	  met	  aan	  het	  hoofd	  ir.	  H.A.	  van	  
Rood,	   bracht	   hierin	   enige	   verbetering.	   De	   bevoegdheden	   van	  Helb	  werden	   later	   enigszins	  
beperkt.	   In	   januari	   1945	   werd	   de	   Subsectie	   Volkshuisvesting	   ondergebracht	   bij	   de	   Sectie	  
Openbare	  Werken.	  
	  
Bij	  de	  regering	  in	  Londen	  ging	  de	  zorg	  voor	  Volkshuisvesting	  van	  het	  Departement	  van	  Alge-‐
mene	  Zaken	  over	  naar	  dat	  van	  Binnenlandse	  Zaken	  onder	  leiding	  van	  dr.	  L.J.M.	  Beel.	  In	  april	  
1945	  werd	   ir.	  Th.	  P.	  Tromp	  de	  nieuwe	  minister	  van	  Waterstaat.	  Tromp	  was	  de	   initiatiefne-‐
mer	  van	  het	  plan	  om	  de	  wederopbouw	  onder	  ministeriële	  verantwoordelijkheid	  te	  brengen.	  
Koningin	  Wilhelmina	  tekende	  hiervoor	  twee	  besluiten	  (d.d.	  7	  mei	  1945)	  die	  werden	  gepubli-‐
ceerd	  in	  de	  Staatsbladen	  F66	  en	  F67.	  Het	  eerste	  besluit	  bepaalde	  dat	  "de	  voorbereiding	  en	  
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de	   leiding	  van	  alle	  werkzaamheden	  strekkende	  tot	  het	  herstel	  van	  het	  verkeerswezen,	  van	  
de	  drooglegging	  van	  onderwaterzettingen	  en	  van	  de	  technische	  uitvoering	  van	  de	  wederop-‐
bouw	  des	  Lands"	  in	  handen	  kwam	  van	  het	  nieuwe	  Departement	  van	  Waterstaat	  en	  Weder-‐
opbouw.	  Het	   tweede	  besluit	   legde	  de	  uitvoering	   van	  bovengenoemde	   taak	  bij	   het	  College	  
van	  Algemene	  Commissarissen	  van	  de	  Wederopbouw,	  dat	  vrijwel	  alle	  bevoegdheden	  van	  de	  
Algemeen	   Gemachtigde	   overnam.	   Zo	   mocht	   er	   niet	   gebouwd	   of	   hersteld	   worden	   zonder	  
haar	  toestemming	  en	  kon	  zij	  (on)roerende	  goederen	  onteigenen.	  Belangrijke	  plannen	  dien-‐
den	   voortaan	   vastgesteld	   te	   worden	   in	   overleg	  met	   de	  minister	   van	   Binnenlandse	   Zaken.	  
Keller,	  Mouton,	  Van	  der	  Meer,	  Zwiers	  en	  ir.	  H.	  Vos	  werden	  door	  de	  minister	  van	  Waterstaat	  
en	  Wederopbouw	  tot	  commissieleden	  benoemd.	  Helb	  werd	  algemeen	  secretaris.	  Op	  25	  mei	  
1945	  besloot	  het	   college	  dat	  de	  Dienst	   van	  de	  Algemeen	  Gemachtigde	   voor	  de	  Wederop-‐
bouw	  en	  de	  Bouwnijverheid	  voorlopig	   zijn	  werkzaamheden	  zou	  voortzetten	  als	  Dienst	   van	  
het	  College	  van	  Algemene	  Commissarissen	  voor	  de	  Wederopbouw.	  Als	  gevolg	  van	  het	  inzak-‐
ken	  van	  de	  bouwproductie	  en	  de	  verwoestingen	  in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog,	  waardoor	  een	  
groot	  woningtekort	  ontstond,	  nam	  de	  overheidsbemoeienis	  vanaf	  1945	  sterk	  toe.	  Zo	  werden	  
er	  overheidsmaatregelen	  getroffen	   ter	  bevriezing	  van	  de	  huren	  en	  de	  bescherming	  van	  de	  
huurders	  (de	  Huurwet),	  ter	  verdeling	  van	  de	  woonruimte	  (de	  Woonruimtewet)	  en	  ter	  stimu-‐
lering	  van	  de	  Wederopbouw	  (de	  Wederopbouwwet).	  
De	  wederopbouw	  

	  
DE	  WEDEROPBOUW	  
	  
Na	  de	  oorlog	  kon	  de	  schade	  opgemaakt	  worden.	  Er	  waren	  92.000	  totaal	  verwoeste,	  51.000	  
zwaar	  beschadigde	  en	   ruim	  een	  half	  miljoen	   licht	  beschadigde	  woningen.	  Samen	  vormden	  
deze	  aantallen	  een	  kwart	  van	  de	  totale	  woningvoorraad.	  Hiertegenover	  stond	  een	  verouderd	  
en	  gedesorganiseerd	  bouwapparaat,	  een	  groot	  tekort	  aan	  geschoolde	  arbeidskrachten,	  een	  
groot	  tekort	  aan	  bouwmaterialen	  en	  een	  ontwricht	  transportapparaat.	  Er	   lag	  een	  immense	  
taak	  voor	  het	  nieuwe	  van	  het	  Departement	  van	  Waterstaat	  en	  Wederopbouw	  afgesplitste	  
Departement	  van	  Openbare	  Werken	  (23	  juni	  1945),	  waarvan	  Ringers	  minister	  werd.	  Het	  De-‐
partement	  van	  Openbare	  Werken	  omvatte	  als	  belangrijkste	  diensten	  en	  taken:	  
• Rijkswaterstaat;	  
• de	  Dienst	  der	  Zuiderzeewerken;	  
• het	  technische	  gedeelte	  van	  de	  Rijksgebouwendienst	  (RGD);	  
• de	  organisatie	  van	  de	  wederopbouw	  en	  van	  de	  bouwnijverheid;	  
• de	  Rijksdienst	  voor	  Afvalwaterzuivering.	  
Van	  Binnenlandse	  Zaken	  werd	  het	   technische	  gedeelte	  van	  de	  Dienst	  der	  Volkshuisvesting	  
overgenomen.	  Voor	  de	  coördinatie	  van	  de	  herstelwerkzaamheden	  werd	  een	  Raad	  voor	  Her-‐
stel	   en	  Wederopbouw	   ingesteld,	   waarin	   naast	   de	  minister	   van	   Openbare	  Werken	   diverse	  
andere	  ministers	   zitting	  hadden.	  Een	  maand	  na	  haar	   instelling	  kreeg	  het	  departement	  een	  
andere	  naam.	  Vanwege	  het	  brede	  terrein	  dat	  zij	  besloeg	  en	  in	  de	  hoop	  dat	  de	  nieuwe	  naam	  
het	  publiek	  meer	  aan	  zou	  spreken,	  werd	  deze	  gewijzigd	  in	  Departement	  van	  Openbare	  Wer-‐
ken	  en	  Wederopbouw.	  Belangrijker	  dan	  deze	  naamswijziging	  was	  dat	  een	  groot	  aantal	  taken	  
van	  andere	  ministeries	  werden	  overgenomen:	  
• van	  Binnenlandse	  Zaken:	  volkshuisvesting	  en	  nationaal	  plan;	  
• van	  Financiën:	  rijksgebouwen,	  huisvesting	  van	  rijksdiensten,	  aan-‐	  en	  afvoer	  van	  het	  rege-‐

ringsapparaat,	   oorlogsschade	   aan	   gebouwd	   onroerend	   goed	   en	   aan	   vaartuigen,	   bedij-‐
king,	   aanwinning	   van	   domeingronden	   en	   verbetering	   van	   de	   afwatering	   van	   domein-‐
gronden;	  



5 
 

• van	  Landbouw,	  Visserij	  en	  Voedselvoorziening:	  wederopbouw	  en	  opbouw	  van	  boerderij-‐
en;	  

• van	  Sociale	  Zaken:	  uitvoering	  van	  werken	  ter	  bestrijding	  van	  de	  werkloosheid,	  zuivering	  
van	  afvalwater.	  

Het	   Departement	   van	   Openbare	   Werken	   en	   Wederopbouw	   bestond	   nu	   uit	   de	   volgende	  
diensten:	  
• Dienst	  van	  het	  College	  van	  Algemene	  Commissarissen	  voor	  de	  Wederopbouw;	  
• Afdeling	  Volkshuisvesting;	  
• Rijksdienst	  voor	  het	  Nationale	  Plan	  (RNP);	  
• Rijksgebouwendienst	  (RGD);	  
• Rijksdienst	  voor	  de	  Uitvoering	  van	  Werken	  (DUW);	  
• Rijkswaterstaat;	  
• Dienst	  der	  Zuiderzeewerken;	  
• Dienst	  der	  Noordoostpolderwerken;	  
• Staatsvissershavenbedrijf;	  
• Rijksinstituut	  voor	  Afvalwaterzuivering.	  
Mouton	  werd	  benoemd	  tot	  secretaris-‐generaal,	  vervulde	  tevens	  het	  voorzitterschap	  van	  het	  
college	  en	  bleef	  belast	  met	  de	  Rotterdamse	  wederopbouwzaken.	  De	  overheid	  stelde	  zich	  tot	  
taak	  in	  tien	  jaar	  700.000	  woningen	  te	  bouwen.	  Er	  was	  hiervoor	  een	  sterke	  organisatie	  nodig.	  
Op	  1	  april	  1946	  werd	  het	  ambt	  van	  directeur-‐generaal	  van	  de	  Volkshuisvesting,	  tevens	  waar-‐
nemend	  hoofdinspecteur	  van	  de	  Volkshuisvesting	   in	  het	   leven	  geroepen.	  Deze	   functie	  ver-‐
vulde	  Van	  der	  Meer.	  Hij	  werd	  bijgestaan	  door	  een	  hoofdingenieur-‐directeur	   van	  de	  Volks-‐
huisvesting	  in	  iedere	  provincie.	  De	  Centrale	  Directie	  kreeg	  de	  taken	  van	  de	  voormalige	  Afde-‐
ling	  Volkshuisvesting	  van	  Binnenlandse	  zaken.	  Er	  werd	  een	  Voorlopige	  Raad	  voor	  de	  Volks-‐
huisvesting	  ingesteld,	  in	  afwachting	  van	  een	  wijziging	  van	  de	  Woningwet.	  Zij	  moest	  de	  minis-‐
ter	  adviseren.	  Voorzitter	  werd	  Van	  der	  Drift.	  Het	  veruit	  belangrijkste	   instrument	   in	  de	  ver-‐
wezenlijking	  van	  de	  taakstelling	  was	  de	  Dienst	  van	  het	  College	  van	  Algemene	  Commissaris-‐
sen.	  Zij	  werd	  in	  gemeenten	  met	  veel	  schade	  bijgestaan	  door	  plaatselijke	  bureaus.	  In	  kleinere	  
gemeenten	   gebeurde	   dit	   door	   streekbureaus	   en	   in	   iedere	   provincie	   door	   een	   provinciaal	  
bureau.	  Deze	  drie	  soorten	  bureaus	  behandelden	  alle	  wederopbouw-‐	  en	  bouwnijverheidaan-‐
gelegenheden.	  Elk	  bureau	  stond	  in	  direct	  contact	  met	  "Den	  Haag".	  De	  dienst	  had	  en	  creëer-‐
de	  zelf	  verregaande	  bevoegdheden	  om	  haar	  taak	  zoals	  omschreven	  in	  besluit	  F67	  uit	  te	  voe-‐
ren.	  In	  de	  gemeenten	  sprak	  men	  van	  een	  "verlicht	  despotisme"	  en	  het	  parlement	  was	  er	  al	  
evenmin	  gelukkig	  mee.	  Zij	  had	  geen	  greep	  op	  de	  dienst,	  die	  niet	  onder,	  maar	  meer	  los	  van	  de	  
minister	  opereerde.	  De	  minister	  kon	  beslissingen	  van	  de	  dienst	  niet	  ongedaan	  maken.	  
	  
Eind	  1947	  werd	  de	  Dienst	  van	  het	  College	  opgeheven.	  Het	  uitvoerende	  deel	  van	  het	  weder-‐
opbouwapparaat	  werd,	  vooruitlopend	  op	  de	  opheffing	  van	  het	  college,	  structureel	  in	  de	  de-‐
partementale	  organisatie	  opgenomen.	  De	  meeste	  afdelingen	  van	  de	  Dienst	  werden	  ministe-‐
riële	  afdelingen:	  de	  centrale	  sector	  kwam	  zo	  te	  bestaan	  uit	  zeventien	  afdelingen.	  Het	  perso-‐
neelsbestand	  groeide	  van	  55	  naar	  1266	  personen.	  De	  overige	  afdelingen	  van	  de	  Dienst	  wer-‐
den	  met	  de	  Centrale	  Directie	  van	  de	  Volkshuisvesting	  samengevoegd	  tot	  de	  nieuwe	  Centrale	  
Directie	  van	  de	  Wederopbouw	  en	  de	  Volkshuisvesting.	  De	  Provinciale	  Bureaus	  en	  de	  Provin-‐
ciale	  Directies	  van	  de	  Volkshuisvesting	  werden	  gecombineerd	  tot	  Directies	  van	  de	  Wederop-‐
bouw	  en	  de	  Volkshuisvesting	  die	  onder	   leiding	   stonden	  van	  een	  hoofdingenieur-‐directeur.	  
De	   plaatselijke	   en	   streekbureaus	  werden	   in	   1948	   opgeheven.	   Het	   college	   bleef	   nog	   enige	  
jaren	   bestaan,	  maar	   nam	   in	   betekenis	   sterk	   af.	   In	   1946	  werd	   voor	   het	   eerst	   een	   jaarlijks	  
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bouwprogramma	  opgesteld,	  het	  zgn.	  Bouwplan.	  Er	  vond	  interdepartementaal	  overleg	  plaats	  
over	  het	   voorontwerp	   (in	  de	   zogenaamde	  prioriteitencommissie)	   alvorens	  de	  ministerraad	  
het	  definitieve	  bouwprogramma	  als	  onderdeel	  van	  een	  algemeen	  investeringsplan	  vaststel-‐
de.	  De	  taakstellingen	  werden	  m.n.	  in	  1946	  en	  1947	  echter	  niet	  gehaald.	  Materiaalschaarste	  
als	   gevolg	   van	  deviezenschaarste	  en	  een	  ongewisse	   arbeidsvoorziening	  waren	  daar	  de	  be-‐
langrijkste	   oorzaken	   voor.	   Het	   woningbouwprogramma	   vormde	   een	   onderdeel	   van	   het	  
bouwprogramma.	  Aanvankelijk	  werd	  aan	  elke	  gemeente	  een	  bepaald	   contingent	  nieuw	   te	  
bouwen	  woningen	  toegewezen,	  later	  aan	  elke	  provincie.	  Er	  was	  alleen	  bouw	  mogelijk	  indien	  
rijksgoedkeuring	   (door	  de	  Dienst	   van	  het	  College	   van	  Algemene	  Commissarissen)	  was	   ver-‐
leend.	  Om	  de	  woningnood	  te	  verlichten	  werden	  binnen	  twee	  jaar	  8.500	  noodwoningen	  ge-‐
bouwd.	   Versnelling	   van	   de	   woningbouw	   trachtte	   de	   overheid	   te	   bereiken	   door	  montage-‐
bouw,	   het	   bevorderen	   van	   standaardisatie	   van	   woningtypen	   en	   -‐onderdelen	   en	   door	   het	  
instellen	   van	   kampen	  om	  bouwvakkers	   te	   herbergen.	   Een	   landelijke	   architectencommissie	  
adviseerde	   de	  minister	   over	   de	   esthetische	   kant	   van	   de	   wederopbouw.	   Op	   15	   november	  
1945	  trad	  het	  Besluit	  op	  de	  Materiële	  Oorlogsschaden	  in	  werking.	  Hierin	  stonden	  onder	  an-‐
dere	   regels	   en	   richtlijnen	   voor	  de	   vergoeding	   van	  oorlogsschade	  aan	  woningen	  en	   andere	  
bouwwerken.	  In	  twee	  jaar	  tijd	  waren	  alle	  licht	  beschadigde	  en	  bijna	  alle	  zwaar	  beschadigde	  
huizen	  hersteld.	  Maar	  zoals	  vermeld,	  bleef	  het	  aantal	  nieuw	  gebouwde	  woningen	  achter	  bij	  
de	   ramingen,	  waardoor	  de	  overheid	   zich	   vooral	   ging	   richten	  op	  het	   zo	  doelmatig	  mogelijk	  
verdelen	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  De	  Woonruimtewet	  van	  1947	  maakte	  het	  ge-‐
meenten	  mogelijk	  om	  tot	  een	  betere	  verdeling	  van	  woonruimte	  te	  komen	  door	  een	  stelsel	  
van	  woonvergunningen	  en	  via	  de	  nog	  verdergaande	  mogelijkheid	   tot	  vordering	  van	  woon-‐
ruimte	  voor	  bewoning	  door	  derden.	  Minister	  Ringers	  werd	  op	  eigen	  verzoek	  op	  15	  novem-‐
ber	  1946	  ontslagen:	  hij	  kon	  zich	  niet	  verenigen	  met	  het	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  Nederlands-‐
Indië.	  Ir.	  H.	  Vos	  (PvdA)	  van	  het	  Departement	  van	  Verkeer	  nam	  zijn	  functie	  tijdelijk	  waar.	  Met	  
hem	  kwam	  overigens	  ook	  de	  PTT	  naar	  het	  departement.	  Op	  28	  februari	  1947	  werd	  L.	  Neher	  
tot	  minister	  benoemd.	  Deze	  vertrok	  echter	  al	  na	  vijf	  maanden	  als	  gedelegeerde	  naar	  Neder-‐
lands-‐Indië	  en	  trad	  een	  jaar	  na	  zijn	  benoeming	  af.	  Vos	  nam	  in	  die	  periode	  opnieuw	  de	  leiding	  
(a.i.)	  van	  het	  departement	  op	  zich.	  Nu	  de	  grootste	  wederopbouwwerken	  op	  het	  terrein	  van	  
de	  weg-‐	  en	  waterbouw	  waren	  uitgevoerd,	  werden	  Rijkswaterstaat	  en	  aanverwante	  diensten	  
overgebracht	  naar	  het	  Departement	  van	  Verkeer.	  Het	  Departement	  van	  Openbare	  Werken	  
en	  Wederopbouw	  kreeg	  als	  nieuwe	  naam	  Departement	  van	  Wederopbouw	  en	  Volkshuisves-‐
ting	  (28	  februari	  1947).	  
De	  strijd	  tegen	  het	  woningtekort	  

	  
DE	  STRIJD	  TEGEN	  HET	  WONINGTEKORT	  
	  
Mr.	  J.	  in	  't	  Veld	  (PvdA)	  volgde	  in	  1948	  L.	  Neher	  op	  als	  minister	  van	  Wederopbouw	  en	  
Volkshuisvesting.	   Zijn	   ambtstermijn	   luidde	   een	   nieuwe	   periode	   in.	   Er	  werden	   grondslagen	  
gelegd	  voor	  een	  meer	  geordende	  voortzetting	  van	  de	  wederopbouw	  en	  voor	  een	  op	  de	  toe-‐
komst	  gericht	  volkshuisvestingsbeleid.	  Tevens	  werd	  er	  gestreefd	  naar	  een	  grotere	  decentra-‐
lisatie	  van	  de	  wederopbouwwerkzaamheden	  en	  de	  woningbouw.	  Opmerkelijk	  hierbij	   is	  dat	  
In	   't	  Veld	   in	  1952	  verklaarde,	  dat	  een	   te	   snelle	  oplossing	  van	  de	  woningnood	  na	  1960	  zou	  
leiden	  tot	  werkloosheid	  in	  de	  bouw.	  Zijn	  visie	  was	  liever	  wat	  minder	  bouwen	  en	  wat	  langer	  
inwonen	  bij	  (schoon)ouders	  dan	  het	  gevreesde	  werkloosheidsspook	  van	  de	  jaren	  1930	  terug	  
te	  zien	  keren.	  In	  het	  najaar	  van	  1949	  vond	  er	  een	  ingrijpende	  reorganisatie	  van	  het	  centrale	  
deel	  van	  het	  departement	  plaats	  naar	  aanleiding	  van	  kritiek	  op	  de	  weinig	  efficiënte	  werkwij-‐
ze.	  Door	  samenvoeging	  van	  afdelingen	  en	  overheveling	  van	  taken	  van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  
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afdeling	   bleven	   er	   uiteindelijk	   acht	   van	   de	   zeventien	   afdelingen	   over.	   Ook	   bij	   de	   Centrale	  
Directie	  van	  de	  Volkshuisvesting	  en	  de	  Wederopbouw	  werden	  organisatorische	  wijzigingen	  
doorgevoerd.	  Met	   de	   inwerkingtreding	   van	   de	  Wederopbouwwet	   (1	   juli	   1950)	   verviel	   het	  
Besluit	  F67	  en	  werd	  het	  College	  van	  Algemene	  Commissarissen	  voor	  de	  Wederopbouw	  op-‐
geheven.	  De	  wet	  was	  als	  tijdelijk	  bedoeld	  tot	  er	  een	  nieuwe	  Woningwet	  was	  vastgesteld.	  De	  
wet	  bevatte	  onder	  andere	   regelingen	  voor	  een	   jaarlijks	  bouwprogramma.	  De	  minister	  was	  
verplicht	  om	  in	  overleg	  met	  zijn	  collega’s	  van	  Sociale	  Zaken,	  Economische	  Zaken,	  Financiën	  
en	   andere	   betrokken	   ministers	   een	   bouwprogramma	   vast	   te	   stellen,	   dat	   tegelijk	   met	   de	  
rijksbegroting	   bij	   de	   Tweede	   Kamer	   ingeleverd	   diende	   te	  worden.	   Het	   programma	   gaf	   de	  
centrale	  overheid	  de	  mogelijkheid	  de	  bouwcapaciteit	  naar	  behoefte	  te	  verdelen.	  Uitvoering	  
van	   bouwwerken	  was	   alleen	  mogelijk	  met	   rijksgoedkeuring.	  De	  Wet	   op	   de	  Materiële	   oor-‐
logsschaden,	  welke	  in	  februari	  1950	  in	  werking	  trad,	  regelde	  de	  financiële	  aspecten	  van	  de	  
wederopbouw.	  De	  wet	  vormde	  een	  samenvatting	  van	  een	  aanvulling	  op	  en	  een	   legalisatie	  
van	   vroegere	   regelingen	   op	   dat	   terrein.	   Na	   verloop	   van	   tijd	   werden	   de	  materieel-‐	   en	   ar-‐
beidsvoorzieningsproblemen	  in	  de	  bouw	  minder	  knellend.	  Des	  te	  nijpender	  werd	  echter	  het	  
financieringsprobleem.	  Gedurende	  de	  eerste	  oorlogsjaren	  waren	  er	  uit	  sociaal	  oogpunt	  en-‐
kele	  maatregelen	  genomen	  die	  de	  huurder	  dienden	  te	  beschermen.	  Zo	  werden	  onder	  ande-‐
re	  de	  huurprijzen	  bevroren.	  Na	  de	  oorlog	  werd	  de	  bevriezing	  van	  de	  huurprijzen	  een	  instru-‐
ment	  in	  het	  loon-‐	  	  en	  prijsbeleid	  van	  de	  centrale	  overheid.	  Hogere	  huren	  zouden	  leiden	  tot	  
hogere	  lonen,	  waardoor	  er	  een	  verslechtering	  van	  de	  Nederlandse	  handelspositie	  op	  de	  we-‐
reldmarkt	  zou	  optreden.	  
	  
Voor	  de	  huren	  van	  nieuwe	  woningen	  gold	  dat	  ze	  niet	  hoger	  dan	  30%	  mochten	  zijn	  dan	  de	  
huren	   van	   vergelijkbare	   vooroorlogse	   woningen.	   De	   bouwkosten	   werden	   hierdoor	   echter	  
niet	   gedekt,	   zodat	   de	   rijksbijdrage	   de	   sluitpost	   werd	   in	   de	  woningexploitatie,	   hetgeen	   de	  
centrale	  overheid	  handen	  vol	  geld	  kostte	  (Bijdrageregeling	  voor	  de	  Woningbouw,	  1948;	  Fi-‐
nancieringsregeling,	   1948).	   Oplossing	   voor	   dit	   probleem	   werd	   onder	   meer	   gezocht	   in	   de	  
bouw	  van	  kleinere	  woningen,	  in	  het	  toestaan	  van	  het	  bouwen	  van	  woningen	  door	  particulie-‐
ren	  zonder	  dat	  dit	   ten	  koste	  ging	  van	  het	  gemeentelijk	  woningcontingent	   (de	  zogenaamde	  
"vrije-‐sector"	  bouw),	  door	  de	  financiering	  van	  woningwetwoningen	  een	  gemeentelijke	  taak	  
te	  maken	  en	  door	  toename	  van	  de	  bouwkosten	  te	  laten	  leiden	  tot	  een	  huurverhoging.	  Deze	  
nieuwe	  wijze	  van	  subsidiëren	  werd	  vastgelegd	  in	  de	  Beschikking	  Bijdragen	  Woningwetbouw	  
1950	  en	  de	  Premieregeling	  Woningbouw	  1950	  voor	  de	  particuliere	  woningbouw.	  
	  
Opgemerkt	  dient	  te	  worden,	  dat	  daar	  waar	  sprake	  is	  van	  woningwetwoningen	  het	  gaat	  om	  
woningen	  die	  door	  de	  gemeente	  of	  een	  woningcorporatie	  werden	  gebouwd	  op	  grond	  van	  
financiële	  bepalingen	   van	  de	  Woningwet	   van	  1901.	  De	  Woningwet	  die	   in	  1965	   van	   kracht	  
werd,	  gaf	  geen	  aanleiding	  meer	  tot	  het	  maken	  van	  een	  dergelijk	  onderscheid.	  In	  het	  spraak-‐
gebruik	  is	  men	  blijven	  vasthouden	  aan	  het	  begrip	  "woningwetwoning".	  Het	  onderscheid	  is	  in	  
zoverre	  nog	   reëel,	  dat	  de	  grond-‐	  en	  bouwkosten	  van	  deze	  woningen	  door	  het	   rijk	  worden	  
gefinancierd.	  Op	  1	   januari	  1951	  werd	  de	  Huurwet	  van	  kracht.	  Het	   lage	  huurniveau	  van	  de	  
woningen	  van	  voor	  1941	  vereiste	  hoge	  subsidies	  bij	  de	  nieuwbouw	  om	  de	  twee	  huurniveaus	  
onderling	   niet	   te	   veel	   te	   laten	   afwijken.	   De	   toestand	   dat	   slechts	   een	   derde	   deel	   van	   de	  
bouwkosten	  van	  nieuwe	  woningen	  rendabel	  was	  kon	  niet	  voortduren.	  Daarom	  bepaalde	  de	  
wet	  een	  huurverhoging	  van	  15%	  voor	  oudere	  woningen.	  Ter	  compensatie	  werden	  de	  belas-‐
tingen	   verlaagd.	   De	   verhoudingen	   bleven	   echter	   scheef.	   Begin	   1952	   lagen	   de	   huren	   van	  
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nieuwbouwwoningen	  op	  160	  à	  170%	  ten	  opzichte	  van	  het	  vooroorlogse	  peil	  en	  van	  vooroor-‐
logse	  woningen	  op	  115%.	  
	  
Het	   woningtekort,	   dat	   in	   1947	   werd	   geschat	   op	   300.000,	   werd	   aangepakt	   middels	   een	  
bouwprogramma	  dat	  voor	  1949	  35.000	  woningen	  omvatte	  en	  dat	  jaarlijks	  moest	  toenemen	  
met	   5.000	   tot	   55.000	   in	   1953.	   Het	   tekort	   zou	   dan	   tussen	   1960	   en	   1965	   zijn	  weggewerkt.	  
Maar	  het	  bouwprogramma	  moest	  regelmatig	  door	  financiële	  tegenvallers	  (onder	  andere	  als	  
gevolg	  van	  de	  Koreaanse	  Oorlog)	  worden	  bijgesteld.	  De	   financiële	  belemmeringen	  werden	  
uiteindelijk	  weggenomen	  door	  het	  uitschrijven	  van	  een	  nationale	  woningbouwlening	  welke	  
80	  miljoen	  gulden	  opbracht,	  voldoende	  voor	  54.601	  nieuwe	  woningen	  in	  1952	  en	  59.597	  in	  
1953.	  Steeds	  duidelijker	  bleek	  dat	  de	  schatting	  van	  een	  tekort	  van	  300.000	  woningen	  aan	  de	  
lage	  kant	  was.	  De	  woningvraag	  nam	  o.a.	  toe	  door	  de	  stijging	  van	  het	  aantal	  huwelijken,	  de	  
komst	   van	   Indische	   immigranten,	  de	   toename	  van	  de	   gemiddelde	   levensduur	  en	  door	  het	  
toenemend	  aantal	  geboorten.	  Toch	  overheerste	  het	  optimisme	  over	  een	  spoedige	  oplossing	  
van	   het	   woningbouwvraagstuk.	   Het	   woningtekort	   stond	  met	   het	   huur-‐	   en	   subsidiebeleid,	  
ook	  onder	  In	  't	  Velds	  opvolger	  ir.	  H.B.J.	  Witte	  (KVP)	  (1952)	  centraal.	  Witte	  was	  voorstander	  
van	  zoveel	  mogelijk	  delegeren	  van	  wederopbouwwerkzaamheden	  aan	  de	  gemeenten;	  scha-‐
devaststelling	   en	   financiering	   dienden	   echter	   door	   de	   rijksoverheid	   te	   geschieden.	  Op	   het	  
departement	  vonden	  een	  aantal	  veranderingen	  plaats.	  De	  Rijksdienst	  voor	  de	  Uitvoering	  van	  
Werken	  verhuisde	  naar	  Sociale	  Zaken.	  Dr.	  Z.IJ.	  van	  der	  Meer	  nam	  in	  1954	  afscheid	  als	  direc-‐
teur-‐generaal	   van	   de	   Centrale	   Directie	   van	   de	  Wederopbouw	   en	   de	   Volkshuisvesting.	   Hij	  
bleef	  nog	  enige	  jaren	  als	  adviseur	  aan	  het	  ministerie	  verbonden.	  Hij	  werd	  opgevolgd	  door	  ir.	  
H.M.	  Buskens.	  In	  1955	  ging	  secretaris-‐generaal	  Mouton	  met	  pensioen.	  Zijn	  opvolger	  werd	  dr.	  
A.H.	  Günther.	  Het	  aantal	  ambtenaren	  werkzaam	  bij	  de	  centrale	  sector	  daalde	  met	  ruim	  200,	  
met	  name	  door	  vermindering	  van	  de	  hoeveelheid	  werk	  bij	  de	  Afdeling	  Vaststelling	  Oorlogs-‐
schade	  en	  Afwikkeling	  Onteigening.	   In	  1954	  nam	  het	  Centraal	  Bureau	  voor	  de	  Statistiek	  de	  
werkzaamheden	   van	   de	   Afdeling	   Statistiek	   en	   Planvorming	   over.	   De	  watersnoodramp	   van	  
1953	  vormde	  de	  aanleiding	  voor	  het	  Deltaplan.	  De	  schade	  als	  gevolg	  van	  de	  ramp	  werd	  offi-‐
cieel	  geregeld	  in	  de	  Wet	  op	  de	  Watersnoodschade.	   In	  1953	  en	  1955	  vonden	  er	  huurverho-‐
gingen	   plaats,	   welke	   respectievelijk	  werden	   geregeld	   in	   de	   Huurwet	   1953	   en	   de	   Huurwet	  
1955.	  De	  Huurwet	  van	  1953,	  die	  op	  1	  januari	  1954	  van	  kracht	  werd,	  bepaalde	  onder	  andere	  
dat	  de	  huren	  van	  vooroorlogse	  woningen	  werden	  opgetrokken	  naar	  141%.	  Aan	  de	  totstand-‐
koming	   van	  de	  Huurwet	   van	  1955	   ging	   een	   korte	   kabinetscrisis	   vooraf.	  De	   reden	  hiervoor	  
was	  een	  geschil	  tussen	  de	  regering	  enerzijds	  en	  de	  PvdA	  (regeringspartij)	  en	  de	  VVD	  ander-‐
zijds	  over	  de	  invulling	  van	  de	  huurverhoging.	  Uiteindelijk	  werden	  de	  PvdA	  en	  de	  confessione-‐
le	  regeringspartijen	  het	  eens	  over	  een	  huurverhoging	  van	  5%	  voor	  vooroorlogse	  woningen.	  
De	  wet	  trad	  op	  1	  september	  1955	  in	  werking.	  Vanwege	  de	  geringe	  betekenis	  van	  deze	  wet	  
ging	   zij	  de	  geschiedenis	   in	  als	   "het	  kreupele	  huurwetje".	  De	   twee	  huurverhogingen	  bleken	  
onvoldoende	  om	  de	  achterstand	  ten	  opzichte	  van	  de	  nieuwbouw	  in	  te	  lopen,	  te	  meer	  daar	  
de	  bouwkosten	  bleven	  stijgen	  en	  daarmee	  de	  huren	  van	  de	  nieuwbouwwoningen.	  
	  
De	  PvdA	  pleitte	  in	  de	  vijftiger	  jaren	  voor	  een	  fonds,	  waarin	  een	  deel	  van	  de	  huurverhogingen	  
zou	  worden	  gestort	   ter	   financiering	  van	  de	  nieuwbouw.	  Politiek	  bleek	  dit	  echter	  niet	  haal-‐
baar.	  Wel	  werden	  er	  een	  aantal	  andere	  maatregelen	  genomen	  die	  tot	  doel	  hadden	  het	  wo-‐
ningtekort	  in	  te	  lopen.	  De	  overheid	  trachtte	  het	  eigenwoningbezit	  te	  stimuleren	  (Premie-‐	  en	  
Bijdragebesluit	  Woningbouw	  1953	  en	  Besluit	  Bevordering	  Eigenwoningbezit	  1956).	  De	  wo-‐
ningproductie	   moest	   worden	   opgeschroefd	   middels	   systeembouw,	   uniformering	   van	   de	  
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voorschriften	  betreffende	  de	  bouw	  (Besluit	  Uniforme	  Bouwvoorschriften	  1956)	  en	  verletbe-‐
strijding.	  
	  
Eind	   1955	   stelde	   de	   regering	   de	   Raad	   voor	   de	  Woningbouw	   in.	   Deze	   instelling	   droeg	   een	  
tijdelijk	  karakter:	  het	  woningtekort	  zou	  immers	  niet	  eeuwig	  duren.	  Afgevaardigden	  van	  alle	  
instanties	  die	  met	  woningbouw	  te	  maken	  hadden,	  hadden	  er	  zitting	  in.	  Hierin	  lag	  ook	  haar-‐
grootste	  belang;	  de	  aanbevelingen	  die	  zij	  deed	  waren	  van	  geringe	  betekenis.	   In	  1961	  werd	  
de	  raad	  opgeheven.	  De	  Voorlopige	  Raad	  voor	  de	  Volkshuisvesting	  nam	  haar	  werkzaamheden	  
goeddeels	  over.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  nieuwbouw	  stond	  onder	  grote	  druk.	  De	  nadruk	  lag	  im-‐
mers	  op	  de	  kwantiteit:	  soberheid	  was	  troef.	  Het	  aandeel	  van	  de	  hoogbouw	  nam	  aanzienlijk	  
toe.	   Pas	   in	   1968	   werd	   experimentele	   woningbouw	   financieel	   ondersteund.	   Onder	   Witte	  
kreeg	  krotopruiming	  en	  woningverbetering	  meer	  aandacht.	  De	  overheid	  zag	  hierin	  een	  mo-‐
gelijkheid	  het	  woningtekort	  terug	  te	  dringen	  en	  tevens	  een	  middel	  tegen	  toekomstige	  werk-‐
loosheid	   in	  de	  bouw	  als	  gevolg	  van	  het	   inlopen	  van	  het	  woningtekort	   (Premieregeling	  Wo-‐
ningverbetering	  en	  -‐Splitsing,	  1953;	  Rapport	  van	  de	  Commissie	  Krotopruiming	  en	  Sanering,	  
1957).	  	  
	  
Aan	   het	   begin	   van	   Witte's	   tweede	   ambtstermijn,	   na	   de	   Tweede	   Kamerverkiezingen	   van	  
1956,	  werd	  de	  naam	  van	  het	  departement	  gewijzigd	  in	  Volkshuisvesting	  en	  Bouwnijverheid.	  
Het	  zwaartepunt	   lag	   immers	  niet	  meer	  bij	  de	  wederopbouw,	  maar	  bij	  de	  Volkshuisvesting.	  
Tevens	   werd	   daarmee	   de	   relatie	   tussen	   Volkshuisvesting	   en	   Bouwnijverheid	   duidelijk	   ge-‐
maakt.	  Als	  gevolg	  van	  de	  afname	  van	  het	  werk	  op	  het	  gebied	  van	  de	  afwikkeling	  van	  oorlogs-‐
schade	  werd	  per	  1	  januari	  1959	  de	  Afdeling	  Vaststelling	  Oorlogsschade	  en	  Afwikkeling	  Ont-‐
eigening	  opgeheven.	  Bij	  de	  Centrale	  Directie	  van	  de	  Volkshuisvesting	  en	  de	  Bouwnijverheid	  
namen	  de	  werkzaamheden	  op	  het	   terrein	  van	  de	   financiering	  van	  de	  woningbouw	  toe.	  De	  
centrale	  overheid	  trok	  de	  financiering	  van	  de	  woningbouw	  weer	  meer	  naar	  zich	  toe.	  Zij	  sloot	  
in	  1956	  een	  lening	  bij	  institutionele	  beleggers	  (het	  grote	  contract)	  en	  verdeelde	  het	  bedrag	  
(562	  miljoen	  gulden)	  over	  de	  gemeenten	  voor	   in	  uitvoering	  zijnde	  woningbouw	  en	  nieuwe	  
woningwetwoningen	  en	  voor	  het	  consolideren	  van	  de	  schuld.	  Een	  nationale	  woningbouwle-‐
ning	  bracht	  bijna	  400	  miljoen	  gulden	  op	  (1957-‐1958).	  Op	  een	  rentespaarbrieflening	  voor	  de	  
woningbouw	  werd	  225	  miljoen	  gulden	  ingeschreven.	  Met	  ingang	  van	  1958	  hervatte	  de	  rege-‐
ring	  weer	  de	  verlening	  van	  voorschotten	  aan	  gemeenten	  (deze	  was	  tien	  jaar	  eerder	  stopge-‐
zet)	  teneinde	  de	  financiële	  positie	  van	  de	  gemeenten	  te	  saneren	  en	  de	  woningwetbouw	  te	  
garanderen:	  de	  regering	  nam	  de	  financiering	  van	  de	  woningbouw	  zelf	  weer	  ter	  hand.	  In	  de	  
kabinetsformatie	  van	  1956	  bereikten	  de	  partijen	  een	  compromis	  met	  betrekking	  tot	  de	   in-‐
voering	  van	  een	  huurbelasting	  waar	  de	  PvdA	  zich	  sterk	  voor	  had	  gemaakt	  (Egalisatiefonds).	  
	  
De	  helft	  van	  de	  huurverhoging	  van	  25%	  voor	  woningen	  van	  vóór	  1940	  van	  particuliere	  ver-‐
huurders,	  moest	   jaarlijks	   en	  wel	   tot	   en	  met	   1966,	   op	   een	   geblokkeerde	   rekening	  worden	  
gestort:	   het	   Grootboek	  Woningverbetering.	   De	   huizenbezitters	   behielden	   hun	   aanspraken	  
op	  hun	  geld	  middels	  certificaten,	  waarop	  een	  rente	  van	  3%	  werd	  uitgekeerd.	  De	  huiseigena-‐
ren	  kregen	  het	  geld	  dat	  zij	  hadden	  gestort	  terug	  als	  zij	  de	  noodzakelijke	  verbeteringen	  aan	  
hun	  woningen	  hadden	  aangebracht.	  De	  gedwongen	  reservering	  van	  de	  gelden	  was	  van	  tijde-‐
lijke	  aard:	  tot	  1	  januari	  1967.	  Vijf	  jaar	  later	  zouden	  de	  geblokkeerde	  saldi	  weer	  ter	  vrije	  be-‐
schikking	  van	  de	  huiseigenaren	  komen.	  De	  regering	  hoopte	  dat	  de	  verhuurders	  niet	  zo	  lang	  
wensten	  te	  wachten	  en	   liever	  hun	  woningbezit	  wilden	  verbeteren.	  De	  regering	  verwachtte	  
dat	  in	  1967	  een	  bedrag	  van	  693	  miljoen	  gulden	  beschikbaar	  zou	  zijn	  voor	  woningverbetering.	  
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Eén	  en	  ander	  werd	  geregeld	  in	  de	  Wet	  Grootboek	  Woningverbetering	  en	  de	  Wet	  tot	  Wijzi-‐
ging	  van	  de	  Huurwet,	  welke	  beiden	  op	  1	  augustus	  1957	   in	  werking	   traden.	  Het	  Grootboek	  
werd	  geen	  succes:	  een	  kwart	  miljoen	  huizen	  werd	  niet	  aangemeld;	  er	  werd	  slechts	  66	  mil-‐
joen	  gulden	  gestort,	  waarvan	  slechts	  2	  miljoen	  gulden	  werd	  gedeblokkeerd	  en	  van	  de	  auto-‐
matisering	  van	  de	  administratie	  kwam	  niets	   terecht.	  De	  Wet	   ter	  Opheffing	  van	  het	  Groot-‐
boek	  Woningverbetering	  werd	  1	  april	  1960	  van	  kracht,	  gelijk	  met	  de	  .Wet	  tot	  Wijziging	  van	  
de	  Huurwet.	  Beide	  wetten,	  die	  niet	  los	  van	  elkaar	  zijn	  te	  zien,	  kwamen	  onder	  Witte's	  ambts-‐
opvolger	  J.	  van	  Aartsen	  (ARP)	  tot	  stand.	  De	  laatste	  wet	  bepaalde	  -‐	  in	  het	  kader	  van	  de	  libera-‐
lisering	  van	  de	  huren	  -‐	  dat	  de	  subsidies	  werden	  verlaagd,	  hetgeen	  leidde	  tot	  een	  huurstijging	  
van	  15%	  voor	  (nieuwe)	  woningwetwoningen.	  Voor	  woningen	  van	  voor	  1940	  gold	  een	  verho-‐
ging	  van	  20%.	  Ter	  compensatie	  werden	  de	  lonen	  en	  de	  kinderbijslag	  verhoogd.	  
	  
In	  de	  periode	  1945-‐1962	  werd	  52,6%	  van	  de	  woningwetwoningen	  gebouwd	  in	  opdracht	  van	  
gemeenten	  en	  de	  rest	  in	  opdracht	  van	  corporaties.	  Deze	  woningcorporaties	  bezaten	  weinig	  
zelfstandigheid	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  Zij	  waren	  sterk	  gebonden	  aan	  richtlijnen	  van	  
de	  gemeente	  en	  het	  rijk.	  Zo	  bestond	  er	  de	  verplichting	  tot	  terugbetaling	  van	  exploitatiebij-‐
dragen	  in	  geval	  van	  een	  batig	  saldo.	  Een	  geschil	  over	  het	  belastingbeleid	  maakte	  in	  1958	  een	  
einde	  aan	  de	  rooms-‐rode	  coalitie.	  Het	  rompkabinet	  Beel,	  met	  daarin	  Witte,	  bleef	  in	  functie	  
tot	   na	   de	   verkiezingen	   van	  maart	   1959.	   In	   het	   kabinet	   De	  Quay	   (ARP,	   CHU,	   KVP	   en	   VVD)	  
kreeg	  J.	  van	  Aartsen	  (ARP)	  het	  Departement	  van	  Volkshuisvesting	  en	  Bouwnijverheid	  toege-‐
wezen.	  In	  het	  rompkabinet	  Beel	  was	  hij	  minister	  van	  Verkeer	  en	  Waterstaat	  geweest,	  in	  de	  
periode	  1963-‐1964	  vervulde	  hij	  deze	  functie	  opnieuw.	  Secretaris-‐generaal	  Günther	  verruilde	  
het	  departement	  voor	  dat	  van	  Binnenlandse	  Zaken.	  Hij	  werd	  opgevolgd	  door	  plaatsvervan-‐
gend	  directeur-‐generaal	  van	  de	  Volkshuisvesting	  en	  de	  Bouwnijverheid,	  mr.	  G.	  van	  der	  Flier	  
die	  tot	  zijn	  pensioen	  in	  1976	  secretaris-‐generaal	  bleef.	  
	  
De	  ambtstermijn	  van	  Van	  Aartsen	  stond	  in	  het	  teken	  van	  liberalisering	  van	  de	  woningbouw.	  
Er	   werden	   maatregelen	   genomen	   om	   te	   komen	   tot	   goedkope	   particuliere	   huurwoningen	  
vervat	  in	  de	  Premie-‐	  en	  Bijdrageregeling	  1960.	  Doel	  was	  het	  terugdringen	  van	  de	  overheids-‐
uitgaven.	  Ook	  was	  er	  een	  sterke	  groei	  van	  de	  vrije-‐sectorbouw.	  Het	  totale	  bouwprogramma	  
voor	  1961	  bleef	  staan	  op	  80.000	  woningen,	  maar	  het	  aandeel	  woningwetwoningen	  en	  pre-‐
miewoningen	  liep	  terug	  met	  respectievelijk	  5.000	  en	  8.000.	  Het	  aandeel	  van	  de	  vrije	  sector	  
steeg	  van	  2.000	  naar	  15.000.	  Deze	  tendens	  zette	  zich	  in	  1962	  door.	  Van	  Aartsen	  zag	  de	  on-‐
gesubsidieerde	   bouw	   als	   de	   uiteindelijke,	   normale	   vorm	   van	   woningbouw.	   Procentueel	  
groeide	  de	  vrije	  sector	  onder	  zijn	  bewind	  van	  3%	  voor	  1959	  naar	  35%.	  De	  woningwetsector	  
ging	  van	  54%	  naar	  37%	  en	  de	  premiesector	  zag	  haar	  aandeel	  dalen	  van	  43%	  naar	  28%.	  Deze	  
tendens	  vormde	  feitelijk	  de	  reden	  voor	  de	  kabinetscrisis	  van	  1960,	  de	  zgn.	  Bouwcrisis.	  In	  een	  
motie	  vroeg	  de	  ARP'er	  Eibergen	  gesteund	  door	  CHU,	  ARP	  en	  PvdA	  om	  5.000	  extra	  gesubsidi-‐
eerde	  woningen.	  Van	  Aartsen	  vond	  5.000	  woningen	  ineens	  teveel.	  Hij	  werd	  hierin	  gesteund	  
door	  het	  kabinet.	  Beide	  partijen	  in	  deze	  hielden	  vast	  aan	  hun	  standpunten.	  Het	  kabinet	  bood	  
hierop	  haar	  ontslag	  aan.	  Op	  grond	  van	  een	  compromis,	  waardoor,	  zo	  later	  zou	  blijken,	  toch	  
de	  5.000	  woningen	  konden	  worden	  gebouwd,	  trok	  het	  kabinet	  op	  2	  januari	  1961	  haar	  ont-‐
slagaanvrage	  in.	  Het	  bouwprogramma	  voor	  1961	  bedroeg	  door	  de	  motie	  nu	  85.000	  wonin-‐
gen.	   Voor	   minder	   draagkrachtigen	   werden	   goedkope	   woningwetwoningen	   gebouwd	   met	  
behulp	  van	  efficiënte	  bouwplannen	  (zgn.	  keuzeplannen	  en	  keuzewoningen).	  Op	  1	  september	  
1962	  werd	  op	  basis	  van	  de	  Wet	  op	  de	  Wijziging	  van	  de	  Huurwet	  (1962)	  een	  huurverhoging	  
ingevoerd.	  Van	  Aartsen	  nam	  het	  SER-‐advies	  over	  dat	  een	  huuraanpassing	  van	  30%	  aanbeval.	  
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De	  minister	  koos	  voor	  drie	   tweejaarlijkse	  verhogingen.	  De	  verhogingen	  golden	   in	  het	  alge-‐
meen	  voor	  al	  het	  gebouwd	  onroerend	  goed.	  Gelijk	  met	  de	  huurverhoging	  werden	  de	  rijksbij-‐
dragen	   en	   –premies	   verminderd	   en	   bij	   particuliere	   huurwoningen	   verviel	   de	   (premie-‐)	   C-‐
categorie.	  
	  
Gelijktijdig	  met	  het	  ontwerp	  voor	  de	  Wet	  op	  de	  Ruimtelijke	  Ordening	  werd	  het	  ontwerp	  voor	  
een	  nieuwe	  Woningwet	  bij	  de	  Tweede	  Kamer	   ingediend	   (1956).	  Het	  wetsontwerp	  nam	  di-‐
verse	  aanbevelingen	  over	  van	  de	  Staatscommissie	  Van	  den	  Bergh	  en	  van	  diens	  voorloper	  de	  
Staatscommissie	  Frederiks,	  die	  zich	  beiden	  met	  deze	  problematiek	  hadden	  bezig	  gehouden.	  
Pas	  medio	  1961	  vonden	  de	  beraadslagingen	  over	  het	  ontwerp	  in	  de	  Tweede	  Kamer	  plaats.	  
De	  Eerste	  Kamer	  behandelde	  in	  juli	  1962	  het	  wetsontwerp.	  Het	  werd	  vrijwel	  zonder	  opposi-‐
tie	  tot	  wet	  verheven.	  De	  nieuwe	  Woningwet	  zou	  pas	  in	  1965	  in	  werking	  treden,	  tot	  dan	  was	  
er	  een	  overgangsregeling.	  Ter	  uitvoering	  van	  de	  Woningwet	  kwamen	  het	  Woonketenbesluit,	  
het	  Organisatiebesluit	  Volkshuisvesting	  en	  het	  Toelatingsbesluit	  Volkshuisvesting	  tot	  stand.	  
De	   Voorlopige	   Raad	   voor	   de	   Volkshuisvesting	   werd	   permanent.	   In	   de	   jaren	   '70	   vond	   een	  
drietal	  wijzigingen	  van	  de	  Woningwet	  plaats.	  Bij	  wet	  van	  6	  mei	  1971	  werd	  aan	  de	  Woning-‐
wet	   een	   bepaling	   toegevoegd	   inzake	   de	   zgn.	   huurprijsharmonisatie	   van	  woningwetwonin-‐
gen.	  Dit	   hield	   in	   het	   onderling	  op	  elkaar	   afstemmen	   van	  de	  huren	  op	  basis	   van	  de	  woon-‐
waarde	  van	  bestaande	  woningen	  ten	  opzichte	  van	  nieuw	  gebouwde	  woningen.	  
	  
De	   toevoeging	   aan	   de	  Woningwet	   bij	  Wet	   van	   12	   september	   1974	  moest	   voorkomen	   dat	  
verhuurders	  hun	  niet	  meer	  zo	  rendabele	  bezit	  aan	  huurwoningen	  probeerden	  te	  verkopen	  
aan	  eigenaren-‐bewoners	  door	  het	  complex	  op	  te	  splitsen	   in	  appartementen,	  waardoor	  on-‐
wenselijke	  woonomstandigheden	   konden	  ontstaan.	  De	  wet	   van	   11	  maart	   1978	   zorgde	   er-‐
voor	  dat	  de	  eisen	  aan	  bewoonbaarheid	  van	  woningen	  werden	  aangepast	  aan	  de	  nieuwe	  op-‐
vattingen:	  een	  douche,	  een	  goed	  toegeruste	  keuken,	  goed	  sanitair	  e.d.	  waren	  voorzieningen,	  
die	  in	  een	  goed	  bewoonbaar	  huis	  aanwezig	  dienden	  te	  zijn.	  De	  kwaliteit	  van	  veel	  vooroorlog-‐
se	  woningen	  liet	  nogal	  te	  wensen	  over.	  Het	  rijk	  betaalde	  de	  gemeenten	  600	  gulden	  voor	  elk	  
opgeruimd	  krot.	  Ook	  de	  Wet	  op	  de	  Ruimtelijke	  Ordening	  bood	  mogelijkheden	  tot	  sanering.	  
De	  Monumentenwet	  maakte	   de	   bescherming	   van	  monumenten	   en	  waardevolle	   stads-‐	   en	  
dorpsgezichten	   mogelijk.	   De	   kwalitatieve	   woningnood	   bleef	   echter	   een	   probleem.	   Begin	  
1968	  schatte	  men	  het	  aantal	  krotten	  op	  375.000	  en	  het	  aantal	  slechte,	  maar	  verbeterbare	  
woningen	  op	  250.000.	  
	  
De	  verkiezingen	  van	  1963	  en	  de	  daarop	  volgende	  formatie	  van	  het	  kabinet	  Marijnen	  stonden	  
nog	   steeds	   in	   het	   teken	   van	   de	  woningnood,	   de	   stijgende	   bouwkosten	   en	   het	   tekort	   aan	  
bouwcapaciteit.	  De	  nieuwe	  minister	  van	  Volkshuisvesting	  en	  Bouwnijverheid,	  drs.	  P.C.W.M.	  
Bogaers	   (KVP),	   ging	   deze	   problemen	   te	   lijf	   door	   het	   scheppen	   van	   aantrekkelijke	   arbeids-‐
voorwaarden	  voor	  bouwvakkers,	  het	  propageren	  van	  arbeidsbesparende	  bouwsystemen	  (de	  
bouw	  moest	   worden	   geïndustrialiseerd	   en	   schaalvergroting	   in	   de	   bouw	  moest	   leiden	   tot	  
lagere	  bouwkosten)	  en	  de	  oproep	  tot	  "Een	  schep	  er	  bovenop".	  Bogaers	  kende	  woningcon-‐
tingenten	  toe	  aan	  die	  plaatsen	  waar	  de	  bouwcapaciteit	  dit	  toeliet.	  De	  minister	  maakte	  hier-‐
bij	  gebruik	  van	  de	  instrumenten	  die	  in	  de	  jaren	  '50	  waren	  ontwikkeld:	  ook	  toen	  werden	  per	  
gemeente	  aantallen	   te	  bouwen	  woningen	   toegewezen	  om	  de	  woningnood	   rechtvaardig	   te	  
verdelen.	  De	  woningbouwproductie	  steeg	  tot	  boven	  de	  100.000:	   in	  1964	  kwamen	  100.978	  
woningen	  gereed.	  De	  woningnood	  zou	   in	  1970	  zijn	  opgelost	  zo	  werd	  voorspeld.	  Al	  spoedig	  
bleek	  echter	  dat	  deze	  voorspelling	  voorbij	  ging	  aan	  maatschappelijke	  ontwikkelingen.	  Jonge-‐
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ren	  verlieten	  eerder	  het	  ouderlijk	  huis	  en	  er	  was	  een	  toenemende	  behoefte	  aan	  hobbyruim-‐
te	  in	  huis.	  
	  
In	  1965	  viel	  het	  kabinet	  Marijnen.	  Minister	  Bogaers	  nam	  als	  minister	  van	  Volkshuisvesting	  en	  
Ruimtelijke	   ordening	   zitting	   in	   het	   kabinet	   Cals.	   De	   "nacht	   van	   Schmelzer"	   (13-‐14	   oktober	  
1966)	  maakte	  zowel	  een	  einde	  aan	  het	  kabinet	  als	  aan	  de	  ministersloopbaan	  van	  Bogaers.	  In	  
het	  hierop	  volgende	   interimkabinet	  van	  dr.	   J.	  Zijlstra	  keerde	   ir.	  Witte	   tijdelijk	   terug	  op	  zijn	  
oude	  ministerspost.	  Op	  5	  april	  1967	  trad	  het	  kabinet	  De	  Jong	  in	  functie.	  Minister	  van	  Volks-‐
huisvesting	   en	   Ruimtelijke	   ordening	   werd	   ir.	   W.F.	   Schut.	   Het	   huisvestingsbeleid	   vergde	  
voortzetting	  van	  het	  krachtige	  beleid	  dat	  was	  gericht	  op	  het	  wegwerken	  van	  het	  kwalitatieve	  
en	   kwantitatieve	  woningtekort.	   Daarnaast	  was	   het	   beleid	   gericht	   op	   een	   betere	   spreiding	  
van	  bevolking	  en	  werkgelegenheid.	  Hoewel	  aanvankelijk	  het	  aantal	  gereedgekomen	  wonin-‐
gen	  daalde,	  werden	  er	   in	  Schuts	  ambtsperiode	  zoveel	  woningen	  in	  aanbouw	  genomen,	  dat	  
in	  1972	  en	  1973	  het	  aantal	  voltooide	  woningen	  boven	  de	  150.000	  lag.	  
	  
De	  minister	   liberaliseerde	  het	  rijksgoedkeuringsbeleid	  en	  de	  huurprijsbeheersing	  verder	  en	  
schonk	  meer	  aandacht	  aan	  de	  kwalitatieve	  aspecten	  van	  de	  woningbouw	  (onder	  andere	  ex-‐
perimentele	  woningbouw).	   Gedurende	   zijn	   ambtstermijn	   verschenen	   onder	  meer	   de	   nota	  
Toekomst	  van	  het	  oude	  woningbestand	  en	  een	  advies	  van	  de	  Raad	  voor	  de	  Ruimtelijke	  Or-‐
dening	  over	  het	  betrekken	  van	  de	  bevolking	  bij	  het	  ruimtelijk	  beleid.	  Voor	  het	  voorbereiden	  
en	  opstellen	  van	  aan	  de	  minister	  uit	  te	  brengen	  adviezen	  inzake	  beroepen	  op	  de	  Kroon	  op	  
het	  gebied	  van	  de	  Woningwet	  en	  de	  Wet	  op	  de	  Ruimtelijke	  Ordening	  werd	  een	  adviseur	  ten	  
behoeve	  van	  de	  Raad	  van	  State	  aangesteld.	  De	  voornoemde	  taken	  werden	  voordien	  verricht	  
door	  de	  afdeling	  Stedebouw	  van	  de	  Centrale	  Directie.	  Drs.	  B.J.	  Udink	  (CHU)	  vervulde	  in	  het	  
kabinet	  Biesheuvel,	  dat	  het	  kabinet	  De	  Jong	  in	  1971	  opvolgde,	  het	  ministerschap	  van	  Volks-‐
huisvesting	  en	  Ruimtelijke	  ordening.	  Voor	  het	  eerst	  werd	  een	  minister	  van	  dit	  departement	  
bijgestaan	  door	  een	  staatssecretaris,	  te	  weten	  drs.	  K.W.	  Buck	  (KVP).	  Hij	  werd	  speciaal	  belast	  
met	  zaken	  betreffende	  de	  stadsvernieuwing.	  Door	  de	  korte	  zittingsduur	  van	  het	  kabinet	  kon	  
de	   doelstelling	   van	   137.500	   nieuwe	   woningen	   in	   1975	   niet	   worden	   verwezenlijkt.	   Verder	  
droeg	  het	  kabinet	  onder	  andere	  de	  krotopruiming,	  de	  stadssanering	  en	  de	  reconstructie	  van	  
bebouwde	  kommen	  en	  de	  evenwichtige	  spreiding	  van	  de	  bevolking	  hoog	  in	  haar	  vaandel.	  In	  
de	  Nota	  Volkshuisvesting,	  die	  Udink	  in	  april	  1972	  aan	  de	  Tweede	  Kamer	  aanbood,	  zette	  hij	  
uitvoerig	  de	  achtergronden	  van	  het	  te	  voeren	  beleid	  uiteen.	  Het	  beleid	  was	  gericht	  op	  het	  
effectief	  maken	  van	  de	  vraag	  en	  het	  mobiliseren	  van	  het	  aanbod	  op	  de	  woningmarkt.	  Daar-‐
naast	  werd	   dieper	   ingegaan	   op	   de	   problematiek	   van	   de	   stadsvernieuwing.	   De	   doelstelling	  
van	  het	  volkshuisvestingsbeleid	  werd	  door	  de	  minister	  en	  zijn	  staatssecretaris	  in	  de	  nota	  als	  
volgt	   geformuleerd:	   "...	   bevorderen	   (dat)	   passende	   en	   betaalbare	   huisvesting	   beschikbaar	  
komt	  voor	  alle	   lagen	  van	  de	  bevolking".	  Daartoe	   is",	  zo	  vervolgde	  de	  nota,	  "een	  samenstel	  
van	   maatregelen	   nodig	   met	   betrekking	   tot	   zowel	   de	   bestaande	   als	   de	   nieuwbouw".	   Van	  
groot	  belang	  zijn	  het	  huuren	  subsidiebeleid,	  de	  begeleiding	  van	  het	  bouwproces	  en	  het	  weg-‐
nemen	  van	  knelpunten,	  alsmede	  het	  stadsvernieuwingsbeleid".	   In	  1971	  kwam	  de	  tweemil-‐
joenste	   naoorlogse	  woning	   gereed.	  Gedurende	  het	   functioneren	   van	  het	   kabinet	  Den	  Uyl,	  
dat	   in	   1973	   optrad,	   vonden	   op	   het	   departement	   enkele	   belangrijke	   organisatiewijzigingen	  
plaats.	  Zo	  kwam	  van	  het	  Ministerie	  van	  Financiën	  de	  Dienst	  van	  het	  Kadaster	  en	  de	  Openba-‐
re	  Registers	  over	  (KB	  4-‐6-‐1973).	  De	  belangrijkste	  overweging	  was	  het	  belang	  van	  de	  dienst	  
met	  betrekking	  tot	  de	  coördinatie	  van	  het	  ruimtelijk	  beleid	  en	  beheer.	  Begin	  1975	  vond	  de	  
instelling	  van	  een	  zelfstandige	  Directie	  Bouwnijverheid	  plaats	  (9	  januari).	  In	  april	  1975	  werd	  
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begonnen	  met	  de	  reorganisatie	  van	  de	  Centrale	  Directie	  van	  de	  Volkshuisvesting	  en	  Bouw-‐
nijverheid.	  Teneinde	  de	  stroom	  van	  activiteiten	  en	  informatie	  in	  de	  richting	  van	  de	  bewinds-‐
lieden	  en	  de	  ambtelijke	  leiding	  enigszins	  te	  stroomlijnen	  en	  te	  ordenen	  werd	  op	  15	  novem-‐
ber	  1973	  het	  Bureau	  van	  de	  Secretaris-‐Generaal	  ingesteld.	  Minister	  van	  Volkshuisvesting	  en	  
Ruimtelijk	  Ordening	  in	  het	  kabinet	  Den	  Uyl	  werd	  drs.	  J.P.A.	  Gruijters	  (D'66).	  Hij	  hield	  zich	  in	  
het	  bijzonder	  bezig	  met	  de	  ruimtelijke	  ordening	  en	  de	  bouwnijverheid.	  Gruijters	  werd	  bijge-‐
staan	  door	  twee	  staatssecretarissen,	  te	  weten	  drs.	  M.P.A.	  van	  Dam	  en	  J.L.N.	  Schaefer.	  
	  
Van	  Dam	  was	  belast	  met	  de	  zorg	  voor	  de	  planning	  en	  integratie	  van	  de	  huisvesting	  van	  men-‐
sen	  met	  bijzondere	  woonbehoeften,	  zoals	  bejaarden	  en	  buitenlandse	  werknemers,	  met	  de	  
zorg	  voor	  de	  bescherming	  en	  de	  zeggenschap	  van	  de	  huurders	  en	  kopers	  van	  woningen	  bin-‐
nen	  daarvoor	  geldende	  en	  te	  ontwerpen	  wettelijke	  regelingen	  en	  met	  de	  coördinatie	  van	  het	  
onderzoek	  op	  het	   terrein	  van	  de	  volkshuisvesting	  en	  de	  bouwnijverheid.	   Schaefer	  was	  on-‐
dermeer	  belast	  met	   zaken	  betreffende	  de	   stadsvernieuwing,	  met	   inbegrip	   van	  de	   instand-‐
houding,	   de	   verbetering	   en	   de	   verdeling	   van	   de	   bestaande	   woningvoorraad.	   De	   regering	  
verlegde	  het	  accent	  van	  de	  woningbouw	  in	  de	  richting	  van	  groepen	  met	  bijzondere	  behoef-‐
ten,	  zoals	  die	  aan	  kleinere	  woningen.	  De	  huurliberalisatie	  zou	  voorlopig	  niet	  worden	  voort-‐
gezet.	  
	  
Minister	  Gruijters	  verklaarde	  in	  het	  midden	  van	  de	  jaren	  '70	  de	  bouwproductie	  te	  willen	  ver-‐
lagen,	   omdat	   hij	   niet	   voor	   de	   leegstand	  wilde	   bouwen.	   Leegstand	  dreigde	   inderdaad,	   niet	  
vanwege	  het	  huizenoverschot,	  maar	  omdat	  de	  huren	  te	  hoog	  waren.	  Met	  de	  invoering	  van	  
de	  individuele	  huursubsidie	  (1975),	  waardoor	  een	  huurder	  voor	  de	  door	  hem	  gehuurde	  wo-‐
ning	   in	   aanmerking	   kon	  komen	  voor	  een	   rijksbijdrage,	  waarvan	  de	  hoogte	  afhankelijk	  was	  
van	  de	  huur	  en	  het	   inkomen	  en	  de	  mogelijkheid	  voor	  een	  tijdelijke	  bijdrage	  in	  de	  huur,	   in-‐
dien	  men	  naar	  een	  duurdere	  huurwoning	  verhuisde	  (huuraanpassing),	  verdween	  geleidelijk	  
de	  leegstand	  (Nota	  Huur-‐	  en	  Subsidiebeleid,	  20-‐8-‐1974).	  In	  plaats	  van	  het	  overschot	  dat	  vol-‐
gens	  Gruijters	  dreigde,	  was	  er	  eerder	  sprake	  van	  een	  tekort,	  met	  name	  aan	  betaalbare	  wo-‐
ningen	  voor	  één-‐	  en	  tweepersoonshuishoudens.	  Dit	  leidde	  in	  grote	  steden	  tot	  het	  op	  grote	  
schaal	  kraken	  van	  woningen.	  Staatssecretaris	  Van	  Dam	  legde	  zich	  vooral	  toe	  op	  het	  bevorde-‐
ren	   van	   huisvesting	   voor	   deze	   categorie	  woningzoekenden,	   die	   hoofdzakelijk	   uit	   jongeren	  
bestond	  (Nota	  Huisvesting	  voor	  Alleenstaanden	  en	  Tweepersoonshuishoudens,	  14-‐7-‐1975).	  
Voor	   deze	   groepen	  werden	  HAT-‐eenheden	   gebouwd	   (Huisvesting	   voor	   Alleenstaanden	   en	  
Tweepersoonshuishoudens),	  ook	  wel	  Van	  Dam-‐eenheden	  genoemd.	  
	  
In	  1976	  publiceerden	  vier	  verantwoordelijke	  bewindslieden,	  onder	  wie	  minister	  Gruijters,	  de	  
Eerste	  Nota	  Bouwbeleid.	  In	  de	  nota	  werd	  de	  wens	  te	  kennen	  gegeven	  dat	  de	  lagere	  overhe-‐
den	  tot	  een	  systeem	  zouden	  moeten	  komen,	  waarbij	  van	  een	  (meer)	  taakstellend	  bouwpro-‐
gramma	  zou	  kunnen	  worden	  gesproken.	  De	  nota	  ging	  uit	  van	  een	  planmatige	  voorziening	  in	  
bouwbehoeften	  en	  van	  een	  streven	  naar	  continuïteit	  in	  de	  sector	  van	  de	  bouwnijverheid.	  Bij	  
wet	  vonden	  er	  onder	  andere	  wijzigingen	  plaats	  van	  de	  Woonruimtewet	  1947;	  de	  Huurprijs-‐
wetgeving;	  de	  Woningwet	  en	  de	  Overgangswet	  Ruimtelijke	  Ordening	  en	  Volkshuisvesting.	  In	  
de	  ambtelijke	  top	  van	  het	  departement	  deden	  zich	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  jaren	  '70	  een	  
aantal	  personele	  wijzigingen	  voor.	  In	  1975	  overleed	  mr.	  V.G.M.	  Marijnen:	  als	  voorzitter	  van	  
de	  Raad	  van	  Advies	  voor	  de	  Ruimtelijke	  Ordening	  werd	  hij	  opgevolgd	  door	  de	  plaatsvervan-‐
gend	  voorzitter	  mevr.	  mr.	  Chr.	  A.	  de	  Ruyter-‐de	  Zeeuw.	  Op	  haar	  beurt	  werd	  zij	  in	  1978	  opge-‐
volgd	  door	  mr.	  I.	  Samkalden.	  Op	  1	  juni	  1976	  ging	  de	  secretaris	  generaal,	  mr.	  G.	  van	  der	  Flier,	  
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met	  pensioen.	  Zijn	  plaats	  werd	  ingenomen	  door	  de	  directeur	  van	  de	  Ruimtelijke	  Ordening,	  ir.	  
Th.	  Quené,	  die	  zijn	  functie	  echter	  reeds	  na	  korte	  tijd	  verwisselde	  voor	  die	  van	  voorzitter	  van	  
de	  Wetenschappelijke	  Raad	  voor	  het	  Regeringsbeleid.	  In	  zijn	  plaats	  werd	  op	  15	  juni	  1978	  mr.	  
M.D.	  van	  Wolferen	  secretarisgeneraal;	  hij	  bekleedde	  diezelfde	  functie	  sinds	  1969	  bij	  het	  Mi-‐
nisterie	  van	  Onderwijs	  en	  Wetenschappen.	  Als	  directeur-‐generaal	  van	  de	  Ruimtelijke	  Orde-‐
ning	  werd	  ir.	  Quené	  opgevolgd	  door	  ir.	  S.	  Herweijer.	  Met	  ingang	  van	  1	  januari	  1977	  werd	  dr.	  
J.W.G.	  Floor	  op	  eigen	  verzoek	  ontheven	  van	  zijn	  functie	  als	  directeur-‐generaal	  van	  de	  Volks-‐
huisvesting,	   tevens	   inspecteur-‐generaal	   van	   de	   Volkshuisvesting.	   Hij	  werd	   opgevolgd	   door	  
drs.	  H.J.	   Viersen,	   die	   per	   1	  mei	   1980	  werd	   vervangen	  door	   ir.	   J.M.	   Koopman.	   Ir.	   S.A.	   Kool	  
werd	  op	  1	  augustus	  1977	  de	  opvolger	  van	  ir.	  A.	  Peters	  in	  de	  functie	  van	  directeur	  Bouwnij-‐
verheid.	  Het	  kabinet	  Den	  Uyl	  viel	   in	  maart	  1977.	  De	   langste	   formatie	  uit	  de	  parlementaire	  
geschiedenis	   leverde	  het	  eerste	  kabinet	  Van	  Agt	  op,	  dat	  op	  19	  december	  1977	  aantrad	  en	  
waarin	  jhr.	  drs.	  P.A.C.	  Beelaers	  van	  Blokland	  (CDA)	  het	  ambt	  van	  minister	  van	  Volkshuisves-‐
ting	   en	   Ruimtelijke	   Ordening	   bekleedde.	   Staatssecretaris	   werd	   mr.	   G.Ph.	   Brokx.	   Hij	   werd	  
meer	  in	  het	  bijzonder	  belast	  met	  de	  zorg	  voor	  de	  volkshuisvesting	  voorzover	  deze	  niet	  op	  de	  
stadsontwikkeling	  betrekking	  had.	  De	  bewindslieden	  stelden	  zich	  tot	  taak	  de	  burgers	  nauwer	  
te	   betrekken	   bij	   de	   ruimtelijke	   ordening.	   De	   prioriteit	   van	   de	   stadsvernieuwing	   bleef	   ge-‐
handhaafd.	  Gestreefd	  zou	  worden	  naar	  een	  evenwichtige	  ontwikkeling	  van	  de	  groeisteden	  
en	  de	  groeikernen.	  Het	  huur-‐	  en	  subsidiebeleid	  was	  gericht	  op	  een	  rechtvaardige	  verdeling	  
van	   de	  woningvoorraad	   en	   draagkracht	   van	   de	   bewoner.	   In	   de	   Tweede	   Bouwnota	   (1978)	  
werden	   aanzetten	   gegeven	   tot	   decentralisatie	   van	   het	   bouwbeleid,	  waarbij	   een	   duidelijke	  
accentverschuiving	  naar	  de	  gemeenten	  diende	  plaats	  te	  vinden.	  
	  
Gedurende	  tien	  dagen,	  van	  1	  september	  tot	  11	  september	  1981,	  vervulde	  ir.	  D.S.	  Tuijnman,	  
naast	  het	  ministerschap	  van	  Verkeer	  en	  Waterstaat,	  het	  ambt	  van	  minister	  van	  Volkshuisves-‐
ting	  en	  Ruimtelijke	  Ordening.	  Aan	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  '80	  bleken	  de	  problemen	  rond	  de	  
volkshuisvesting	  nog	  lang	  niet	  opgelost.	  Tussen	  1980	  en	  1990	  dienden	  ruim	  1,1	  miljoen	  wo-‐
ningen	  te	  worden	  gebouwd	  om	  in	  de	  behoefte	  te	  kunnen	  voorzien	  en	  het	  geschatte	  tekort	  
van	  110.000	  woningen	  in	  te	  lopen.	  Naast	  dit	  kwantiteitsprobleem	  speelde	  het	  kwaliteitsas-‐
pect:	  bijna	  20%	  van	  de	   toenmalige	  woningvoorraad	  van	  4,9	  miljoen	  woningen	  was	  aan	   in-‐
grijpende	   verbeteringen	   toe	   en	   300.000	   woningen	   waren	   rijp	   voor	   de	   sloop.	   In	   de	   Nota	  
Stads-‐	  	  en	  Dorpsvernieuwing	  werden	  m.n.	  de	  kosten	  hieraan	  verbonden	  verder	  uitgewerkt.	  
De	  situatie	  was	  vergeleken	  met	  1968	  aanzienlijk	  verslechterd.	  Een	  derde	  probleem	  was	  de	  
onevenwichtige	  verdeling	  van	  de	  bestaande	  voorraad:	  mensen	  met	  een	  relatief	  hoog	   inko-‐
men	  woonden	  in	  relatief	  goedkope	  huurwoningen,	  terwijl	  mensen	  met	  een	  relatief	  laag	  in-‐
komen	  in	  relatief	  dure	  huurwoningen	  zaten,	  waardoor	  zij	  een	  beroep	  moesten	  doen	  op	  indi-‐
viduele	   huursubsidie.	   De	   betaalbaarheid	   van	   nieuwe	   woningen	   was	   het	   vierde	   probleem.	  
Zonder	  overheidssteun	  was	  dit	  voor	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  bevolking	  een	  steeds	  moeilijker	  
op	  te	   lossen	  probleem.	  Minister	  drs.	  M.P.A.	  van	  Dam	  (PvdA)	  gaf	  voor	  dit	   laatste	  probleem	  
drie	  mogelijke	  oplossingen	  aan.	  Het	  rijk	  moest	  meer	  subsidies	  gaan	  verlenen,	  hetgeen	  gezien	  
de	  slechte	  situatie	  van	  's	  rijks	  financiën	  niet	  wenselijk	  was;	  de	  bewoners	  moesten	  meer	  gaan	  
betalen;	  er	  moest	  soberder	  worden	  gebouwd.	  Hun	  korte	  ambtsperiode	  (september	  1981	  –	  
mei	  1982)	  maakte	  het	  Van	  Dam	  en	   staatssecretaris	  mevr.	   S.	   Langedijk-‐de	   Jong	  onmogelijk	  
tot	  een	  keuze	  te	  komen.	  Drs.	  E.	  Nypels	  (D'66)	  verving	  van	  Dam	  voor	  de	  duur	  van	  5	  maanden.	  
Tijdens	  de	  formatie	  van	  het	  Eerste	  kabinet	  Lubbers	  werd	  besloten	  het	  Ministerie	  van	  Volks-‐
gezondheid	  en	  Milieuhygiëne	  op	  te	  heffen.	  Volksgezondheid	  werd	  onderdeel	  van	  het	  nieuwe	  
Ministerie	  van	  Welzijn,	  Volksgezondheid	  en	  Cultuur	   (WVC).	  De	  zaken	  betreffende	  het	  mili-‐
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eubeleid	   werden	   aan	   het	  Ministerie	   van	   Volkshuisvesting	   en	   Ruimtelijke	   Ordening	   toege-‐
voegd,	  dat	  als	  gevolg	  daarvan	  Ministerie	  van	  Volkshuisvesting,	  Ruimtelijke	  Ordening	  en	  Mili-‐
eubeheer	   (VROM)	   ging	   heten.	  Minister	   werd	   dr.	   P.	  Winsemius.	   Staatssecretaris	   bleef	   mr.	  
G.Ph.	  Brokx.	  
	  
De	  redenen	  voor	  deze	  reorganisatie	  waren	  ingegeven	  door	  de	  voorstellen	  van	  de	  Commissie	  
Hoofdstructuur	  Rijksdienst	  (CHR,	  ook	  wel	  Commissie	  Vonhoff).	  Als	  één	  van	  de	  mogelijkheden	  
om	  de	  integratie	  van	  het	  beleid	  te	  verbeteren	  zag	  de	  commissie	  een	  andere	  departementale	  
indeling.	   Zo	  diende	  het	  milieubeleid	  gekoppeld	   te	  worden	  aan	  de	   ruimtelijke	  ordening.	   Zo	  
dacht	  ook	  het	  tandem	  Lubbers-‐Nijpels	  erover:	  ruimtelijke	  ordening	  en	  milieuhygiëne	  hadden	  
vele	  raakvlakken.	  Onderbrengen	  in	  één	  departement	  zou	  meer	  samenhang	  in	  het	  beleid	  ge-‐
ven.	  
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