
COLLEGEVOORSTEL

Collegevergadering: 31 januari 2023

Portefeuillehouder: A.G.W. Jongenelen (Erfgoed)

Relatie met andere portefeuillehouder(s): G.M. van Iterson Scholten (Wonen)

Status: openbaar

Onderwerp: Bescherming van vier woningen in Oostwijk

Voorgesteld besluit
1. De vier woningen Burgemeester W. Kooimanstraat 17, 19, 21 en 23 te plaatsen op de lijst van 

gemeentelijke monumenten.

Samenvatting 
• De bescherming van de woningen is gezamenlijk aangevraagd door drie erfgoedinstanties. 

Hierover heeft de Welstands- en Monumentencommissie positief geadviseerd. De eigenaar, 
woningcorporatie Woonwaard, heeft onlangs een herziening van haar zienswijze ingediend en 
ziet geen belemmering voor bescherming van de woningen. Over het beschermingsverzoek is  
een collegebesluit nodig.

Dit voorstel staat in relatie tot anders: Het verzoek van erfgoedinstanties om Oostwijk in zijn geheel 
te beschermen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Hiervoor ontvangt u een afzonderlijk 
voorstel.

Argumenten

1a. Bescherming is aangevraagd door erfgoedinstanties, er is een positief welstandsadvies
- De bescherming voor de vier woningen aan de Burgemeester W. Kooimanstraat 17, 19, 21 en 

23 is gezamenlijk aangevraagd door Heemschut en de Historische Verenigingen Alkmaar en 
Koedijk, op grond van cultuurhistorische argumenten (bijlage 1 en 1a);

- De gemeente heeft voor de bescherming van deze vier woningen een redengevende 
omschrijving laten opstellen, waaruit de uniciteit blijkt (bijlage 2);

- Op grond hiervan heeft de Welstands- en Monumentencommissie het college positief 
geadviseerd over het beschermingsverzoek (het advies is tweeledig, bijlage 3a en 3b);

- Deze categorie vooroorlogse sociale woningbouw is tot nu toe door de gemeente niet 
meegenomen in inventarisatierondes voor bescherming.

1b. Bescherming betekent behoud van een voor Alkmaar unieke woonwijk
- De woningen zijn gebouwd in 1926, als verhuurbare volkshuisvesting. De vier woningen zijn 

geschakeerd per twee onder een kap. Uniek is de combinatie met een aangebouwde 
koolschuur en de ontsluiting van het achtererf via het water;



- De woningen zijn goed bewaard gebleven en representeren een specifiek voor de vaartuinderij 
gebouwde woonvoorziening die uniek is binnen de gemeente;

- Met de status van gemeentelijk monument behouden de vier woningen hun oorspronkelijke 
en grotendeels gaaf behouden gebleven hoofdvorm, materialisering en detaillering. Ook het 
ensemble van deze vier woningen blijft hiermee behouden;

- Bescherming beperkt de mogelijkheid tot afbraak;
- De gemeente heeft voor onderhoud een subsidieregeling. Toevoeging van deze vier woningen 

aan de monumentenlijst leidt niet tot een structureel financieel tekort.

1c. Voor Woonwaard is bescherming geen belemmering
- Woonwaard had aanvankelijk een negatieve zienswijze ingediend en gaf daarbij aan bij 

bescherming de woningen te gaan verkopen (bijlage 4a). Omdat door dit bericht onrust 
ontstond bij de bewoners, is overeengekomen om een collegebesluit hierover uit te stellen, en 
te komen tot een voor alle betrokken partijen goede uitkomst;

- Inmiddels heeft Woonwaard zijn zienswijze bijgesteld naar een positieve mening tegenover 
bescherming. De intentie om te verkopen blijft en wordt zorgvuldig overwogen, met als doel 
behoud van de wijk als ensemble (bijlage 4b).

Kanttekeningen en alternatieven

1a. Bescherming levert meer regeldruk voor eigenaar
- Voor het veranderen van een monument is een vergunning nodig. Dit levert meer regeldruk 

op voor de eigenaar;
- Een vergunning is nodig voor ingrepen in het casco, in het interieur en aan de gevels. 

Wijzigingen worden afgewogen op grond van de aantasting van de monumentale waarden. 
Om die reden kan een vergunningaanvraag in sommige gevallen worden afgewezen.

1b. Precedentwerking voor bescherming van meer vooroorlogse sociale woningbouw
- Bescherming van deze woningen kan een precedent scheppen voor andere wijken met 

vooroorlogse sociale woningbouw. Dit betekent een mogelijke groei van het aantal 
beschermde gebouwen. Binnen de gemeente is deze categorie niet eerder meegewogen in 
inventarisatierondes voor bescherming. Inmiddels is er landelijke aandacht voor behoud van 
vooroorlogse sociale woningbouw.

Financiële aspecten
• Niet van toepassing.

Bedragen x € 1.000
Programma Thema Product nr. Omschrijving L/B N/V 2022 2023 2024 2025

Resultaat voor bestemming 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0



Vervolg en communicatie
De bescherming is per direct van kracht. Deze wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager en de 
eigenaar. Op het besluit is een bezwaartermijn van toepassing. 
De bescherming wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en deze wordt geregistreerd in het kader 
van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.

Bijlagen
1. Beschermingsverzoek (1a en 1b)
2. Redengevende omschrijving Burgemeester Kooijmanstraat 17 t/m 23
3. Advies Welstands- en Monumentencommissie (3a en 3b)
4. Zienswijze (4a en 4b)

Unit : Vastgoed, Gronden en Duurzaamheid


