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Jaag je bedrijven weg,
dan verarm je de stad

OPINIE Theo Föllings, voorzitter SKBN

In Amerika noemen ze het een octo-
ber surprise; een gebeurtenis die vlak
voor de stembusgang van november

de uitkomst ervan flink kan beïnvloe-
den. 

In Nederland deed zich zo’n verras-
sing ruim drie jaar geleden voor, met de
ruzie rond de komst van Turkse minis-
ters. Die gaf VVD-voorman Mark Rutte
de kans om zich vlak voor de verkiezin-
gen te profileren als premier die boven
de partijen stond. De VVD-campagne,
die vond dat concurrent CDA gevaarlijk
dichtbij kwam, kon opgelucht ademha-
len en won de verkiezingen.

De grilligheid van het coronavirus
kan het Binnenhof tot de verkiezingen
van maart continu verrassen. Leek de
oppositie aan het begin van de crisis
vleugellam richting een kabinet dat veel
vertrouwen genoot, deze week was het
hardste coronadebat tot nu toe. 

Tijdens de zoveelste tirade van PVV-
voorman Geert Wilders viel het me op
dat premier Mark Rutte fysieke steun
zocht door tegen het meubilair van Vak
K te leunen, terwijl een somber ogende
minister Hugo de Jonge (Volksgezond-
heid) strak voor zich uit keek. Ik zag
twee vermoeide bewindspersonen die
ten minste nog een half jaar corona-
wapengekletter te wachten staat.

Geen wonder dat de VVD vanwege het
virus voorlopig de kat uit de boom kijkt
en pas richting december duidelijkheid
geeft over de vraag of Mark Rutte weer
lijsttrekker wordt. Intussen moet De
Jonge het CDA leiden, terwijl het mana-
gen van de crisis zijn aandacht opslokt.

In en rond de top van beide partijen
wordt de onzekerheid rond corona
erkend, maar tegelijkertijd zelfverze-
kerdheid uitgestraald. Tegen journalis-
ten wordt door CDA-toppers een heilig
geloof in het imago van crisisbestrijder
De Jonge geëtaleerd, waar de kiezer
straks heus wel waardering voor zal
hebben.

Toch zagen Binnenhofwatchers rond
Prinsjesdag dat minister Wopke Hoek-
stra (Financiën) zich bijzonder goed
thuis leek te voelen in de schijnwer-
pers, zeker voor iemand die onlangs
aan heeft gegeven geen leiderschapsam-
bities voor het CDA te tonen. Hij ont-
ving zelfs verslaggevers thuis en stelde
Nederland voor de camera voor aan zijn
verloofde.

Het voedt speculatie over de toekomst
van Hoekstra, zeker nu de coronacrisis
vroeg of laat vat kan krijgen op Rutte
en/of De Jonge. 

Een CDA-veteraan vertelde me dat De
Jonge zich zeker niet zomaar opzij laat
zetten. Toch blijft de populariteit van
Hoekstra hoog, is hij minder aan de
coronacrisis verbonden en blijft hij ook
veel VVD-kiezers aanspreken. 

Corona heeft veel op zijn kop gezet
aan het Binnenhof; vanzelfsprekend is
niets meer. Als journalisten moeten we
dan ook rekening houden met gebeur-
tenissen die eerder ondenkbaar leken. 

De kandidatenlijst voor de komende
verkiezingen, inclusief de vermelding
van de lijsttrekker, hoeft pas in januari
naar de kiesraad. Dat geeft het CDA nog
maanden ruimte voor een january sur-
prise.

Surprise

Als journalist rekening
houden met ondenkbare

Woningbouw op de Cru-
quiuswerf in Amsterdam-
Oost, ooit toonbeeld van
bedrijvigheid en handel.
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Bedrijven worden hoe langer hoe meer
verdreven uit de stad om plaats te maken

voor woningen. Theo Föllings argumen-
teert dat dat de leefbaarheid van de stad

aantast. „Juist in deze tijd, waarin het
openbare leven grotendeels stil ligt, moet
je nadenken over de bedrijvige stad.”

Het woningtekort in
Nederland groeit
al jaren. Tot 2030
moeten er
845.000 nieuwe

woningen bij komen. Lukt
dat, dan betekent dat niet
dat de woningnood opgelost
is. Nee, daarmee voorkomen
we slechts dat het huidige
tekort verder oploopt. De
urgentie van bouwen zal
met dit statistiekje uit de
’Staat van de Woningmarkt
2020’ wel duidelijk zijn.

Om die reden klinkt de
roep om een terugkeer van
de minister van Volkshuis-
vesting ook steeds luider. In
maart sprak een meerder-
heid van de Tweede Kamer
die wens voor de volgende
kabinetsperiode zelfs al
hardop uit. 

Hels karwei
De volkshuisvesting aan-

jagen, dat wordt sowieso
een hels karwei. Gemeenten
en provincies zijn de afgelo-
pen jaren tenslotte niet on-
welwillend op het gebied
van woningbouw geweest,
maar zij kregen de bouw on-
voldoende aan de praat. Het
is allemaal niet zo gek als je
bedenkt hoe schaars de
ruimte in steden is. De stad
is er voor wonen, voor recre-
eren, voor sport, voor cul-
tuur, voor onderwijs, voor
ontmoeting. O ja, daar hoort
werken ook bij.

Dat laatste wordt nog wel
eens ’vergeten’. In die strijd

om ruimte is het populair
om binnenstedelijke bedrij-
venterreinen op de korrel te
nemen. De druk op die
werklocaties is gigantisch.
Steeds meer succesvolle be-
drijven worden met het oog
op het woongenot van men-
sen als hinderlijk ervaren. Is
een bedrijf succesvol en
heeft het behoefte aan uit-
breiding? ’Zoek de ruimte
maar in de regio’, is dan de
boodschap. ’En waarom ben
je überhaupt nog in de stad
gevestigd? Op dat bedrijven-
terrein kunnen we duizen-
den nieuwe huizen bouwen’.

Onderschat
Los van de vaststelling dat

de woningnood zich tot ver
buiten de Randstad mani-
festeert – en die ruimte voor
succesvolle bedrijven er
nauwelijks is - wordt daar-
mee de toegevoegde waarde
van werken voor de stad on-
derschat. Want wie de eco-
nomie de stad uit jaagt,
smoort indirect ook de crea-

tiviteit, de spontaniteit, de
ontmoeting en de innovatie.
En dat is wat steden nodig
hebben, juist in de overgang
naar een circulaire en slim-
me economie.

Denk verder ook aan as-
pecten als de mobiliteit en
de energievoorziening.
Thuiswerken wordt
ook na corona een blij-
vertje. Lange reisaf-
standen en files willen
we voortaan vermij-
den. Dat kwam naar
voren uit onderzoek
van het Kennisinsti-
tuut voor Mobiliteits-
beleid. Juist in deze tijd,
een periode waarin het
openbare leven gro-
tendeels stil ligt,
is het zinvol
om na te
denken
over de
bedrijvi-
ge stad.
Goed be-
reikbare
en brui-

sende werkplekken in ge-
mengd stedelijk gebied,
daar hebben de toekomstige
eigenaren van de huizen die
gebouwd moeten worden
behoefte aan. En wellicht
liggen er voor de opwekking
en uitwisseling van energie
tussen bedrijven en kers-
verse woningeigenaren
zelfs nog mooie kansen in
het verschiet. 

Regio
Diezelfde behoefte be-

staat overigens net zo goed
in de regio. Ook daar kun-
nen vernieuwende werkmi-
lieus kansrijk zijn. Zo is het
dichter bij huis halen van de
maakindustrie uit het verre
buitenland naar Europa en
Nederland een duidelijke
economische trend waar we
in de bedrijvige stad ook
plek voor moeten vinden.

Begint het al te dagen hoe
complex de opdracht straks
voor de volkshuisvesting is?
Wat mij betreft wordt het
een kwestie van en-en. De
woningbouwopgave zou in
hand moeten gaan met ver-
sterking van werkgelegen-

heid in stad of dorp.
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