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Schone lucht en huisvesting voor
iedereen: het nieuwe normaal

Geschreven door Dr. Nijkamp JE, Jeannette op 9 juni 2020

Het Coronavirus heeft een grote impact op de samenleving, zowel op het gebied
van gezondheid als op sociaal en economisch gebied. Naast alle negatieve effecten
leidt de Coronacrisis echter ook tot innovatie en radicale koerswijzigingen binnen
verschillende beleidsterreinen.

Zo was het overheidsbeleid met betrekking tot de luchtvaart er tot voor kort op gericht
dat Schiphol moest kunnen blijven groeien. Dit ondanks de decennialange strijd van
milieuactivisten voor vermindering van het aantal vluchten vanwege de druk op het
milieu en niettegenstaande aanhoudende protesten van omwonenden wegens
geluidsoverlast. Ook de klimaatdoelstellingen en de rechterlijke uitspraak dat
Nederland zich hieraan moet houden leidden slechts tot een geringe beperking van de
groei. Anders zou de concurrentiepositie van Schiphol in gevaar komen.

Wat jarenlang actievoeren niet tot stand kon brengen, kreeg de Coronacrisis wel voor
elkaar. Nadat half maart de lockdown werd afgekondigd, bleef wereldwijd bijna
negentig procent van de vliegtuigen aan de grond staan. Hierdoor veranderde
Schiphol in een parkeerplaats voor vliegtuigen. Dit had desastreuze financiële
gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen. De KLM had opeens hulp van de overheid
nodig om te kunnen overleven. Naar verwachting duurt het nog jaren voordat de
luchtvaartsector van de Coronacrisis zal zijn hersteld en het aantal vluchten weer op
het huidige niveau terug is. Het kabinet heeft inmiddels aangegeven van de crisis
gebruik te willen maken om Schiphol te vergroenen. Dit kan door het gebruik van
schonere vliegtuigen te stimuleren en vluchten naar nabije bestemmingen te
ontmoedigen.

Een ander voorbeeld van een radicale koerswijziging betreft huisvesting in de sociale
sector. In Nederland zijn al jaren te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor
mensen die geen andere huisvestingsmogelijkheid hebben. De sterke toename van het
aantal daklozen gedurende de afgelopen tien jaar wordt deels veroorzaakt door dit
tekort. Een aanzienlijk deel van deze nieuwe daklozen behoort namelijk tot de
zogenaamde economische daklozen. Dit zijn mensen die door financiële problemen,
bijvoorbeeld vanwege een scheiding of faillissement, dakloos zijn geworden, omdat er
geen betaalbare woonruimte beschikbaar is.

Tijdens de Coronacrisis zorgde het besmettingsgevaar ervoor dat dakloosheid
veranderde van een probleem dat vooral de betrokkene raakte, in een probleem van
de hele samenleving. De Coronacrisis maakte zichtbaar dat er te weinig
opvangplaatsen zijn, en dat de opvang die er is te vol is om afstand te kunnen
houden. In een mum van tijd werden door gemeenten alternatieve opvanglocaties
gecreëerd, bijvoorbeeld in sporthallen en hotels. Inmiddels pleit de Raad voor
Volksgezondheid en Samenleving voor een fundamentele beleidswijziging, namelijk
het realiseren van woningen voor daklozen in plaats van opvang en verzorging. In zijn
nieuwe plan van aanpak tegen dakloosheid sluit staatssecretaris Paul Blokhuis aan bij
dit advies. Het realiseren van zelfstandige huurwoningen is namelijk veel goedkoper
dan het verzorgen van maatschappelijke opvang. Bovendien heeft onderzoek
uitgewezen dat een aanzienlijk deel van de daklozen in staat is zonder begeleiding
zelfstandig te wonen.

 BLOG

naar bloglijst

Recente blogs
Door Dr. Nijkamp JE, Jeannette

Schone lucht en huisvesting
voor iedereen: het...

Het Coronavirus heeft een

grote impact op de

samenleving, zowel op het...

9 jun

Houd rekening met je
medemens en gedraag je!

Vanaf september 2019 ben ik

lector Gezonde Stad bij het

Instituut voor...

17 jan

Services Onderwijs Onderzoek Organisatie Contact 



 CONTRAST  NL 



 ZOEKEN

https://www.hanze.nl/nld/user-profile/06ff254e-5f9f-4a1b-b53a-ce701357aee5
https://www.hanze.nl/nld/user-profile/06ff254e-5f9f-4a1b-b53a-ce701357aee5
https://www.hanze.nl/nld/blog
https://www.hanze.nl/nld/blog/schone-lucht-en-huisvesting-voor-iedereen
https://www.hanze.nl/nld/blog/houd-rekening-met-je-medemens-en-gedraag-je
https://www.hanze.nl/nld/user-profile
https://www.hanze.nl/nld/zoeken
https://www.hanze.nl/nld


08-03-2023 13:16 Schone lucht en huisvesting voor iedereen: het nieuwe normaal

https://www.hanze.nl/nld/blog/schone-lucht-en-huisvesting-voor-iedereen 2/2

problemen die hierbij optreden echt aan te pakken. De positieve kant van het verhaal
is dat deze kansen zich nu voordoen. Laten we deze dan ook met beide handen
aangrijpen om een schonere, gezondere en socialere leefomgeving te realiseren. Een
leefomgeving waarin schone lucht en huisvesting voor iedereen het nieuwe normaal is.
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