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Goed nieuws voor Idealis en de andere woningcorporaties: voorlopig
mogen ze hun huren handhaven
op het bestaande maximum. In het
nieuwe woonakkoord is geen

plaats meer voor de WOZ-regel die
onder corporaties voor grote onrust had gezorgd. Volgens dit voornemen uit het regeerakkoord zou
de huur maximaal 4,5 procent van
de WOZ-waarde mogen bedragen,
wat voor Wageningse studentenkamers kan leiden tot een halvering
van de huurprijs.
Woningcorporaties voorspelden daarop een golf van faillissementen en Idealis besloot vorige
week nog twee grote nieuwbouw-

projecten (Lawickse Hof en Dolderstraat/Nobelweg), met in totaal
300 kamers, in de ijskast te plaatsen. De studentenhuisvester gaf
aan bezorgd te zijn dat de aangekondigde huurbepaling in combinatie met een nieuwe verhuurdershefﬁng te zwaar op de begroting
zouden drukken.
Maar in de nieuwe plannen ziet
het er een stuk beter uit voor corporaties. Weliswaar komt er een
nieuw voorstel waarbij de WOZ-

waarde een rol gaat spelen in de
huurprijs, maar de ondertekenaars
van het akkoord geven ook aan dat
dat niet mag leiden tot ‘een beperking van de verdiencapaciteit of
andere schokeffecten’.
Idealis kan nog niet zeggen of
het akkoord betekent dat de
nieuwbouwprojecten alsnog doorgaan. ‘We hebben het nieuws net
te horen gekregen en we studeren
nog op de tekst’, meldde een
RG
woordvoerder.
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Komende 14 maart vindt in Wageningen
een symposium plaats te ere van bioloog
Richard Lenski. Een dag later ontvangt
hij een eredoctoraat vanwege het 95-jarig bestaan van de universiteit. Lenski is
vooral bekend van het langlopende experiment dat de evolutie van twaalf bacteriepopulaties al meer dan 50,000 generaties volgt. Het symposium draait dan ook
om volgen van evolutie in het lab. Bij de
sprekers zit een ﬂinke Wageningse delegatie en de – beoogd – eredoctor sluit
zelf af. Elke vijf jaar reikt de universiteit
eredoctoraten uit. Naast Lenski krijgen
dit jaar klimaat- en plantwetenschapper
Graham Farquhar en plantenbioloog Brian Staskawicz een eredoctoraat. RR

De raad van bestuur heeft besloten dit
jaar geen review te doen van de FOS-regeling. Studentenraadspartij VeSte had
de RvB gevraagd af te zien van de heroverweging. Volgens de studenten konden nieuwe afspraken slechts een jaar
geldig zijn vanwege het verdwijnen van
de basisbeurs, waar de FOS aan verbonden is. Dat betekent een hoop ongemak
voor verenigingen voor een kortlopende
regeling. De RvB was het hiermee eens.
De huidige afspraken lopen nog een jaar
door, maar daarna gaat het systeem op
de schop. /YG1
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Wageningen UR heeft in 2012 opnieuw
meer onderzoeksﬁnanciering van de EU
binnengehaald. Europa leverde Wageningen UR vorig jaar zo’n 35 miljoen euro
aan inkomsten op. Vijf jaar geleden bedroegen de EU-inkomsten nog 27 miljoen. Het binnenhalen van EU-projecten
wordt er niet makkelijker op. Ten eerste
neemt de concurrentie toe en ten tweede gaat er meer geld naar onderzoek dat
leidt tot werkgelegenheid, lees: bedrijven. Wageningen UR haalt wel de meeste EU-projecten binnen van de Nederlandse kennisinstellingen. Op 1 februari
2013 waren er al 442 Europese projecten met Wageningse inbreng: 239 projecten met DLO en 203 met Wageningen
Universiteit. TNO volgt met 280 projecten, de TU Delft heeft 254 EU-projecten. AS
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‘Met de wijsheid achteraf zouden we de transactie niet
meer goedkeuren’ lees ik over de teloorgang van de SNS
bank. Met de wijsheid achteraf is een zinsnede die de laatste tijd wel erg vaak van stal wordt gehaald, vooral door
politici en bankiers die op deze manier hun blunders proberen goed te praten. In het rijtje pijndossiers past zeker
ook de Hedwige polder.
Het is opmerkelijk dat juist in de week van de herdenking
van de Watersnoodramp de Kamer akkoord gaat met het
onder water zetten van de polder. Driehonderd hectaren
vette zeeklei worden teruggegeven aan de zee, de dijk die
zo’n twintig jaar geleden nog voor miljoenen is opgehoogd zal op diverse plekken worden doorgestoken en
4.500 bomen moeten het veld ruimen, samen met een
aantal boerderijen. Compensatie van natuur is nodig,
maar op deze manier? ‘Ontpolderen of alle moed bij elkaar verzamelen en op een fatsoenlijke manier praten
over natuurcompensatie,’ noteerde de Provinciale Zeeuwse Courant enkele maanden geleden uit mijn mond. Ik
vraag me inderdaad af wat de uitkomst van de discussie
zou zijn geweest als deze zorgvuldig gevoerd was, ook zonder wijsheid achteraf.
In mei 2016 zal worden begonnen met de feitelijke
ontpoldering, in 2019 moet de Hedwige helemaal onder
water staan. Ik moet denken aan Jac.P. Thijsse die zich tot
het laatst toe verzette tegen het voorstel van burgemeester
en wethouders van Amsterdam om het Naardermeer aan
te kopen ten einde de waterplas te gebruiken als
vuilstortplaats. In een column schreef hij het verzet pas te
staken als ‘de eerste kar met potscherven in ‘t water
plompt’. -RRS6FKDPLQ«H

14 februari 2013 — RESOURCE

5(6SQLHXZVLQGG



