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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,
Inleiding
Met het coalitieakkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’ geeft het
college aan dat het zich zal inspannen om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te
verbeteren en om in de samenwerking met de woningcorporaties het belang te benadrukken
van de sociale cohesie en karakteristieke architectuur van arbeidersbuurten die op de
nominatie staan voor sloop.
Met de wijk Het Blok in Krommenie hebben de gemeente en eigenaar Parteon de eerste
ervaring opgedaan met het onderzoeken van mogelijkheden voor het behoud van
cultuurhistorische waarden bij een opgave op wijkniveau. In dit proces is duidelijk geworden
dat er dringend behoefte is aan een stadsbrede inventarisatie en aan ruimtelijke kaders om
inzage te geven op de mee te wegen cultuurhistorische waarden. Gezien de veelheid aan
opgaven die de gemeente samen met de woningbouwcorporaties moet realiseren en die
betekenis hebben voor de strategische opgaven van kansengelijkheid, gezondheid en
verstedelijking (sociale woningbouw, duurzaamheid (w.o. klimaatakkoord),
funderingsproblematiek) is het zaak om het publiek belang rondom de erfgoed-ambitie in
goed overleg met de corporaties tot stand te brengen. De samenspraakprocedure ziet
daarop.
De opgestelde cultuurhistorische inventarisatie en waardering sociale woningbouwwijken
1900-1945 geeft de inzage in deze categorie erfgoed in Zaanstad. We kiezen ervoor om aan
deze waardering niet direct beleid te koppelen, maar eerst het gesprek te voeren met
belanghebbenden.
Vanuit de invoering van de Erfgoedvisie in 2011 wordt onderzoek gedaan naar de waarden
van erfgoed per categorie. Eén van deze categorieën is de vroeg 20e eeuwse woningbouw.
Woonwijken uit deze categorie staan onder druk. De woningen zijn zo’n 100 jaar geleden
gerealiseerd in destijds vooruitstrevende ontwerpen en wooncomfort voor lokale arbeiders. In
de huidige tijd zijn vele van deze woningen in technisch slechte staat en wordt door
corporaties veelal gekozen voor sloop nieuwbouw. Hiermee gaat een categorie stedelijke
ontwikkeling verloren die hoog gewaardeerd wordt. De wijken zijn vergroeit met de Zaans
ontwikkelingsgeschiedenis en herbergen een grote sociale cohesie. Landelijk worden wijken
uit deze periode steeds meer beschermd en behouden voor de toekomst.
Met het openstellen van de inventarisatie en waardering van deze categorie kan het gesprek
worden gevoerd met de eigenaren, particulier en corporatie over de transformatieopgave
waar zij voor staan. Hierin kunnen de cultuurhistorische waarden aan de voorkant
meegewogen worden in de keuze voor renovatie of sloop-nieuwbouw. Daarnaast wordt
inzichtelijk gemaakt of de huidige ruimtelijke beleidskaders voldoen voor de
transformatieopgave.
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Het college heeft besloten dat bij sloop-nieuwbouw van de bestaande woningvoorraad van
woningbouwcorporaties, waaronder woningen in de vroeg 20ste eeuwse arbeiderswijken, een
afwegingskader wordt opgesteld waarin de cultuurhistorische waarden worden meegewogen.
Om dit afwegingskader goed te kunnen beoordelen is kennis nodig van de cultuurhistorische
waarden van de vroeg 20ste eeuwse arbeiderswijken. Het voorliggende inventarisatierapport
biedt deze kennis.
Toelichting
De afgelopen maanden heeft de casus behoud, herbouw of sloop-nieuwbouw van de wijk
“Het Blok” in Krommenie gespeeld zonder dat hiervoor specifiek beleid was vastgesteld. In de
ste
nabije toekomst zullen vergelijkbare casussen gaan spelen binnen de vroeg 20 eeuwse
arbeiderswijken. Zo zijn er voor delen van de Rosmolenwijk in Zaandam, de Lijnbaan in
Krommenie en de Rode Buurt in Zaandijk vergaande sloopplannen. In het rapport
“Cultuurhistorische inventarisatie en waardering sociale woningbouwwijken 1900-1945
Zaanstad” is iedere vroeg 20ste eeuwse arbeiderswijk beschreven en gewaardeerd. Dit vormt
een goede basis voor de keuze voor behoud, herbouw als bestaand of nieuwbouw. Het
huidige kader van bestemmingsplan en welstandsnota is niet gericht op de specifieke
ruimtelijke kwaliteiten per buurt.
De Zaanse woningbouwcorporaties staan voor een grote opgave om naast de
nieuwbouwproductie de bestaande voorraad op kwaliteit te brengen. Hierin zijn verschillende
factoren van belang zoals duurzaamheid en betaalbaarheid. De gedachte is dat het
behouden van cultuurhistorische waarden leidt tot meerkosten waarbij de productie staakt.
Met de geïnventariseerd waarden kan het gesprek gevoerd worden over de opgave waar de
corporaties voor staan op stadsniveau. Hierin kunnen de cultuurhistorische waarden aan de
voorkant worden meegewogen in de keuze voor renovatie en sloop-nieuwbouw. In veel
gevallen voldoet het huidige kader van bestemmingsplan en welstandsnota om de waarden
ook bij een traject van sloop-nieuwbouw te behouden. We kiezen ervoor om in deze fase aan
de inventarisatie en waardering van de wijken geen beleid te koppelen maar eerst het
gesprek te voeren met betrokkenen.
Het behouden en het versterken van de lokale identiteit is een streven bij ontwikkelingen in de
stad. Om dit publieke belang te dienen is het van noodzakelijk om dit rapport te open te
stellen voor overleg met belanghebbenden , zoals woningbouwcorporaties, particuliere
eigenaren, erfgoedverenigingen en bewoners om de geïnventariseerde waarden en de
toekomst van de in het rapport genoemde wijken te bespreken. In een
samenspraakprocedure worden belanghebbenden actief gevraagd om input te leveren naar
aanleiding van deze inventarisatie. Aan de hand van geldende ruimtelijke kaders wordt in
deze procedure onderzocht in hoeverre deze voldoen of dat er nieuw aanvullend beleid
noodzakelijk is.
Financiële en Juridische consequenties
ste
 Vanwege de samenspraakprocedure van de vroeg 20 eeuwse wijken zullen kosten
worden gemaakt. Hiervoor wordt voor 2019 12.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het
budget monumenten en archeologie voor een procesmanager.
 Naar aanleiding van de samenspraakprocedure kan de waardering van deze categorie
erfgoed leiden tot aanvullend ruimtelijk beleid.
 Naar aanleiding van de samenspraakprocedure kan de waardering van deze categorie
erfgoed leiden tot aanvullend ruimtelijk beleid.
Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
nvt
Aanpak/uitvoering
 Het delen van de “Cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de sociale
woningbouwwijken 1900-1945” met belanghebbenden.
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Het bespreken van de “Cultuurhistorische inventarisatie en waardering van de sociale
woningbouwwijken 1900-1945” met de belanghebbenden (niveau raadplegen) binnen
een periode van 6 maanden.
Na de samenspraakprocedure de “Cultuurhistorische inventarisatie en waardering
sociale woningbouwwijken 1900-1945 Zaanstad” vast laten vaststellen door het
college en de raad.
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