
Honderden miljoenen gaan er jaarlijks om in het 
Grotestedenbeleid, verdeeld over vele honderden projecten. 
Maar wat levert het op? Daarover verschillen de meningen. En 
dus verschillen ook de ideeën over het vervolg. Breed houden, 
kleiner maken of stoppen? Een interview met de Rotterdamse 
wethouder Schrijer en reacties van derden. 
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In 2009 loopt de derde ronde van het Grotestedenbeleid (GSB) af. Recente 
evaluaties roepen twijfels op over de effectiviteit. Het GSB begon in 1995 met 
negentien steden, nu eten er al eenendertig steden mee uit de GSB-ruif. Elk van die 
steden voert een eigen GSB-agenda, maar allemaal achten ze de rijkssteun ook na 
2009 onmisbaar. 
Dominic Schrijer heeft als wethouder werk en sociale zaken in Rotterdam het 
Grotestedenbeleid in portefeuille. Hij pleit, gesteund door de VROM-raad, voor een 
drastische reductie van het aantal deelnemers. 
 
Meneer Schrijer, hoeveel steden passen er in het Grotestedenbeleid? 
 
Hooguit een stuk of achttien. Er zijn nu veel grotere verschillen tussen de deelnemers 
dan toen het GSB van start ging. De G4, maar bijvoorbeeld ook Heerlen, Den Helder 
en Leeuwarden, hebben duidelijk minder geprofiteerd van de economische groei. 
Bepaalde wijken in die steden zijn er nóg slechter aan toe. Er is natuurlijk ook wel 
wat aan de hand in steden als Zwolle en Amersfoort, en dat moet de regering óók 
volgen, maar niet via het Grotestedenbeleid. Het Grotestedenbeleid moet zich 
concentreren op de ernstigste gevallen. Daar zit de G4 zeker bij, maar ook een 
aantal andere steden. Wij willen een charter met het rijk in de vorm van 
resultaatafspraken.’ 
 
Het Grotestedenbeleid omvat toch allang afspraken met het rijk? 
 
Ja, maar dat gaat over allemaal kleine deelprojectjes. Het is te versnipperd. Een 
project als ‘sport voor allochtonen’ hoort niet apart in dit programma, daar moet je 
één doorbraakdossier Jeugd en Opvoeding van maken. Al die potjes geld brengen 
een enorme rapportageverplichting met zich mee. Het overzicht gaat verloren en het 
geld wordt niet goed verdeeld.’ 
 
Hoe moet het dan wel? 
 
‘Mijn droomvoorbeeld is Engeland. Daar hebben ze een uniform meetsysteem voor 
het peil van afzonderlijke wijken, zodat ze de gegevens uit die steden op een beperkt 
aantal factoren landelijk kunnen vergelijken. Die factoren zijn werkloosheid, inkomen, 
gezondheid, opleidingsniveau en veiligheid. Vervolgens signaleert het kabinet welke 



wijken te diep scoren onder het gemiddelde van een grote stad en neemt de regering 
de directe verantwoordelijkheid voor die wijken. Met de betrokken steden maakt de 
regering duidelijke afspraken over te behalen doelen binnen een bepaalde termijn. 
De minister en de steden worden daarop afgerekend.’ 
 
In Nederland zijn ook resultaten en termijnen afgesproken. 
 
‘Ja, maar het is erg inflexibel. De meeste steden zijn vijftien jaar geleden al in het 
programma opgenomen omdat ze dreigden te verloederen. Sommige daarvan zijn nu 
weer heel hip als vestigingsplaats. Je moet landelijk objectief volgen hoe de steden 
ervoor staan, en jaarlijks het programma herijken. Het kost zeker tien jaar om een 
wijk erbovenop te helpen, maar invloeden van buitenaf bepalen ook hoe een wijk 
zich ontwikkelt. Hier in Rotterdam hebben we in de wijk Pendrecht tot halverwege de 
jaren negentig weinig problemen gehad, maar toch vertrekt de middenklasse daar de 
laatste jaren alarmerend snel. In sommige andere steden geldt hetzelfde voor die 
zogenoemde bloemkoolwijken uit de jaren zeventig. Je moet kunnen ingrijpen vóór 
het te laat is, niet alles voor jaren vastleggen.’ 
 
Heel Rotterdam-Zuid trekt geen middenklasse, ondanks de herstructurering. 
 
In dit gebied zijn altijd vooral arbeiderswijken geweest, maar ook arbeiders kunnen 
een wooncarrière maken. Het gaat erom dat Jan of Fatima Modaal, als ze beter gaan 
verdienen, in hun wijk moeten kunnen blijven. Corporaties moeten dan 
koopwoningen tot 180.000 euro aanbieden, niet voor drie ton. In Pendrecht liepen 
woningen van twee ton niet, tot er een constructie kwam waarbij de grond voor tien 
jaar wordt gehuurd. Nu is er volop vraag!  
 
Doen corporaties wel genoeg? 
 
‘Hun hoofdtaak is woonruimte bieden aan kwetsbare groepen. Nu we het 
scheefwonen aanpakken, zal de concentratie van die groepen in hun bezit 
toenemen, en daarmee de kans op verpaupering en verloedering. Vooral omdat die 
bewoners ook nog allerlei verschillende leefstijlen hebben. Corporaties moeten met 
heldere regels duidelijk maken wat ze van hun huurders verwachten en snel 
reageren op klachten. Als het bewoners niet lukt om zich aan de regels te houden, 
moeten corporaties zélf de portiek schoonmaken, woningen stofferen, tuintjes 
onderhouden. De kosten moeten ze doorberekenen aan de betreffende huurders, 
zoals vroeger gebruikelijk was. 
 
Vadertje staat komt weer terug? 
 
‘Jazeker, maar in een andere gedaante dan vroeger. En dat gaat sneller dan je 
denkt.’ 
 
 

Ries van der Wouden, sectordirecteur Ruimtelijk Planbureau 

‘Het Grotestedenbeleid is afgedwaald 
‘Wij hebben een meta-evaluatie uitgevoerd. Het Grotestedenbeleid is niet mislukt. 
Het heeft veel losgemaakt, er wordt tussen de steden bijvoorbeeld veel kennis 



uitgewisseld. Maar het GSB is, met de huidige 31 deelnemers, te ver van zijn 
oorspronkelijke opzet en doel afgeraakt. 
Wij zien drie opties voor een vervolg op de derde tranche, die in 2009 afloopt. De 
bemoeienis van het rijk heeft afnemende meerwaarde, dus de eerste optie is: stop 
als landelijke overheid met het GSB, en hevel de gelden over naar het 
Gemeentenfonds.  
Als het rijk toch de regie wil houden, dan moet het selectiever. Optie twee is daarom 
een reductie van het aantal steden, zoals ook wethouder Schrijer voorstelt. 
Rotterdam en Emmen passen niet in hetzelfde beleid. De problematiek van steden 
als Emmen en Sittard-Geleen is regionaal gebonden en vergt andere oplossingen 
dan die voor de achterstandswijken in grotere steden.  
Optie drie, tenslotte, is een beperking van de doelstellingen. Het huidige GSB is een 
container geworden, dat werkt niet. Het rijk moet bijvoorbeeld kiezen of het primair 
wil sturen op een economisch profiel of op sociale achterstandskenmerken.’ 

 

Pieter Meekels, wethouder economie en wijkgericht werken in Sittard-Geleen 

‘Sittard-Geleen is niet het zwaarste geval’ 
‘Het gaat uiteindelijk om de centen. Het GSB-geld is investeringsgeld om reguliere 
beleidslijnen te kunnen uitzetten. In de G27 wil onze gemeente deelnemen met 
proeftuinen voor vernieuwing.  En tussentijds kun je best kijken welke gemeenten het 
nog nodig hebben, of er gemeenten moeten vertrekken. De G4 zitten er, ook nu al, 
anders in dan de G27. Natuurlijk hoort ook Sittard-Geleen niet bij de zwaarste 
gevallen, daar moet ik eerlijk over zijn.  
Maar onze wijken Sanderbout en Stadbroek vertonen toch forse sociaal-
economische problematiek. Naast armoede is vooral de sterk toenemende vergrijzing 
een probleem. Veel mensen dreigen te vereenzamen. Wij zijn een van de eerste 
gemeenten die hiermee te maken krijgt. 
Ik ben het met Schrijer eens dat de aanpak van het GSB nu te versnipperd is. Die 
administratieve rompslomp is niet nodig. Gemeenten zouden alleen de effecten van 
hun beleid moeten vertalen naar de opgave die het rijk hen stelt. Dat moet voldoende 
zijn.’ 

 

Jan Nieuwenburg, Haarlems wethouder ruimtelijke ordening en coördinator van de 
‘fysieke pijler’ van het Grotestedenbeleid 

‘Haarlem wil het geld óók voor preventie’ 
‘Het GSB moet breed blijven. De situatie in Haarlem is natuurlijk anders dan in de 
G4, maar ook wij hebben plekken waar het leefklimaat ons zorgen baart: Schalkwijk, 
Haarlem-Noord, de Slachthuisbuurt. Het gaat hier misschien economisch beter, maar 
je moet het GSB niet pas inzetten als het kalf al half verdronken is. Je moet juist 
preventief aan de slag. In Schalkwijk ontbreken er voorzieningen op wijkniveau, de 
grond is er erg duur. We moeten investeren om die wijk aantrekkelijk te houden. Ook 
de openbare ruimte moeten we verbeteren. 
De systematiek van het GSB mag wel wat eenvoudiger, maar de sturing moet wel bij 
het rijk blijven. Als je het in een stedenfonds onderbrengt, krijg je alleen maar 
concurrentie tussen de steden onderling. 
Of Haarlem in de toptien van het GSB thuishoort? Ik wil niet in die termen denken. 
Nederland is een knooppunt van steden, er zijn hooguit graduele verschillen. We 
moeten onderling kennis uitwisselen, maar lokaal moet je maatwerk verlangen.’ 



 

Karin van Dreven, directeur woningcorporatie Woonplus in Schiedam 

‘Schaamte voor waar je woont, dat kan niet’ 
‘Dankzij het GSB is er bij het rijk meer interesse voor Schiedam ontstaan, en heeft de 
gemeente een verantwoordingsplicht gekregen over de voortgang van de stedelijke 
ontwikkeling. Toch kan de samenhang tussen de sociale, fysieke en economische 
pijlers nog een stúk beter. Nee, ik ga geen wijken benoemen waar het heel erg is, dat 
is stigmatiserend. Maar ook in Schiedam moet er nog veel gebeuren om mensen 
binnen de stad een goed perspectief te bieden en te zorgen dat de sociale klimmers 
niet naar bijvoorbeeld Barendrecht vluchten. Dat heeft te maken met onderwijs, met 
een goede, gemengde woningvoorraad en bijvoorbeeld ook met een zorgvuldig 
beheer van de buitenruimte. Niemand moet zich hoeven schamen voor de wijk waar 
hij woont. De betekenis van een mooi rozenperk op een straathoek is enorm. 
Mensen ervaren een verwaarloosde openbare ruimte als een signaal van de 
overheid: wij doen er zeker niet toe. 
Gelukkig ontstaat er nu, mede dankzij het alarm van minister Winsemius, een gevoel 
van maatschappelijke urgentie. Ook voor Schiedam blijft extra geld nodig, en of dat 
dan GSB-geld is, linksom of rechtsom, dat maakt niet uit.’ 

 

Gerard Schouw, directeur Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS) 

‘Teveel een kadootje van het rijk’ 
‘Het Grotestedenbeleid heeft de steden enorm vooruit geholpen. Weet u dat de 
meeste steden bij aanvang géén meerjarige ontwikkelingsprogramma’s hadden? En 
kijk eens naar de ontkokering: de deelnemende steden werden voor het eerst 
verplicht om partners te zoeken in het bedrijfsleven. En tenslotte leerden ze 
resultaatgericht werken, prestatie-indicatoren vast te stellen. Het is onterecht om al 
die aspecten nu af te serveren als bureaucratie. Het GSB heeft de steden onbewust 
bekwaam gemaakt.  
Maar we zijn nu twaalf jaar verder, het GSB heeft zijn beste tijd gehad. De economie 
internationaliseert en Nederland blijft achter. Steden moeten inspelen op de 
projecten-economie, waarin multinationals tijdelijk, voor een paar jaar, een 
vestigingsplaats nodig hebben. Dat genereert óók laaggeschoold werk, in de 
schoonmaak, horeca enzovoort. En daarnaast is er apart achterstandenbeleid nodig. 
Het GSB is teveel een kadootje geweest van het rijk. Het is nu tijd voor partnerships 
tussen rijk en gemeenten, met investeringen uit beider begrotingen. Dan blijkt vanzelf 
hoeveel steden iets extra’s nodig hebben. Die steden kunnen zelf beslissen of ze met 
het rijk een samenwerkingscontract willen aangaan.’ 


