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Onderwerp Toezeggingen ZB Peperstraat
Portefeuillehouder H. Krieger 
B&W besluit d.d. 02-11-2021

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Om gehoor te geven aan de toezeggingen die er zijn gedaan tijdens het Zaans Beraad van 12 oktober 
jl. wordt de raad aan de hand van deze brief geïnformeerd, voorafgaand aan de behandeling op 11 
november. 

Toelichting

Hieronder zijn alle toezeggingen uiteengezet met daarbij een toelichting hoe het college zorg zal dragen 
voor de waarborging hiervan.

Dat het College vanaf nu verbetering in de participatietrajecten gaat zoeken en komt met 
voorstellen hiertoe naar de raad. In eerste plaats om zaken anders te gaan regelen in direct 
contact met de bewoners en omwonenden en dit per direct op te pakken.

In de raadsinformatiebrief van 26 oktober jl. is toegelicht hoe de participatie in het vervolg wordt 
opgepakt. Waar tot op heden de ontwikkelaar volgens de Zaanse participatierichtlijn verantwoordelijk 
was voor de participatie rondom een project, neemt de gemeente hier nu ook een expliciete rol in. Voor 
het overzicht wordt verwezen naar de RIB van 26 oktober.  

Dat het College zich inspant en tot resultaat zal komen om er voor te zorgen dat niemand op 
straat komt te staan en dat voor iedereen een passende woning gevonden gaat worden. Het 
College is verantwoordelijk voor een goede herhuisvesting.

Het college blijft er van overtuigd dat de Kaderafspraken zoals deze bij sloop/nieuwbouw bij 
corporatiewoningen gehanteerd worden ook in dit project voldoende zijn om iedereen binnen een jaar 
na de peildatum van een nieuwe passende woning te voorzien. 
De ontwikkelaar/verhuurder blijft verantwoordelijk voor de herhuisvesting. Dit is een taak die we als 
gemeente expliciet daar hebben neer gelegd, ook bij corporatiewoningen. Maar het College controleert 
in dit geval de voortgang van de herhuisvesting en treedt wanneer dit nodig blijkt in overleg met de 
betrokkenen om ook in de ingewikkelde gevallen een passende woning te vinden. 

De vragen, gesteld door de bewoners naar aanleiding van de raadsinformatiebrief, en in de 
vergadering herhaald door de heer Hartog, worden zo snel mogelijk maar in ieder geval in 
aanloop naar het definitieve besluit te beantwoord.

Naar aanleiding van het Zaanstad Beraad van 5 oktober zijn aan de raadsfracties via de mail vragen 
gesteld. De heer Hartog heeft in het Zaanstad Beraad van 12 oktober de wethouder gevraagd deze 
vragen te beantwoorden. Hieronder staan de letterlijke vragen weergeven. Voor zover het mogelijk is, 
geeft het College antwoord op deze vragen. Er is echter een aantal vragen waarin aan de raad om de 
mening van het besluit van het College gevraagd wordt. Wanneer dit het geval is, wordt er niet 
inhoudelijk op de vraag in gegaan.

1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 
bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting.  
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Vragen n.a.v. spreker 3

 Vindt u dat het vangnet voldoende is? Zo ja, waarom? 

Ervaringen van de woningbouwcorporaties bij vergelijkbare situaties geven aan dat de huurders 
allemaal binnen een jaar een passende woning vinden. Het aanbod is ook voor wat betreft bijzondere 
situaties zoals gezinnen voldoende. Jaarlijks komen 550 woningen beschikbaar waarvoor de mensen 
met Stadsvernieuwingsurgentie als eerste in aanmerking komen. 

Mocht het uiteindelijk niet lukken en mensen hebben aantoonbaar ook zelf geprobeerd een woning te 
vinden, is er nog een flink aantal woningen beschikbaar voor zogenaamde directe bemiddeling. Dan 
wordt 1-op-1 gezocht naar een passende woning in plaats van via Woningnet. 

 Vindt u dat aan alle huurders van de Peperstraat voldoende woonzekerheid wordt gegarandeerd? 

Ja.

 Gezien onze enquête, bent u ook van mening dat de kaderafspraken die gaan gelden voor de 
huurders van de ZVH flat ook voor de huurders van de Peperstraat moeten gaan gelden? Dus alle 
huurders te voorzien van een SVU om een betere kans op herhuisvesting te krijgen? 

Voor alle bewoners met een inkomen vallend onder de inkomensgrens van de sociale woningbouw 
gelden de afspraken zoals voor de huurders van de ZVH flat. In fase 1 is er een klein aantal huurders 
dat niet binnen deze afspraken valt. Wanneer blijkt dat zij na zeven maanden geen passende woning 
hebben kunnen vinden, zal ook voor én met hen 1-op-1 gezocht worden naar een passende woning. 

 Wat vindt u ervan dat zowel de gemeente Zaanstad als de verhuurder de bekende knelpunten 
negeert en niet met concrete oplossingen voor de huurders komt? 

We hebben de klankbordgroep gevraagd de knelpunten nog een keer te benoemen, zodat we kunnen 
kijken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Vragen n.a.v. spreker 4

 Is dit het moment om het plan nu al voor te leggen aan de Raad?

Dit is in het Zaanstad Beraad van 12 oktober besproken.  

 Heeft u het idee dat u volledig en goed wordt geïnformeerd door het college over dit plan? Zo ja, 
bent u al in staat om dit plan te beoordelen en een raadsbesluit te nemen, terwijl er nog geen definitief 
plan is (bandbreedtes per fase) en de plannen verder uitgewerkt moeten worden. Volgens het bureau 
PPHP er nog steeds ruimte is voor een hotel (filmpje PHPP aug 2021). 

Dit is een vraag aan de raad. Niet voor B&W om te beantwoorden. 

 Bent u bekend met de protocollen? Vindt u dat het college deze protocollen heeft nageleefd in dit 
project? Graag uw onderbouwing in deze. 

Dit is een vraag aan de raad. Niet voor B&W om te beantwoorden.

 Wat vindt u ervan dat de huurders nog niets concreets is aangeboden? 
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Dit is een vraag aan de raad. Niet voor B&W om te beantwoorden. 

 Onder welke voorwaarden zou u akkoord kunnen gaan met dit plan? Wie ziet er op toe dat deze 
voorwaarden worden nageleefd? 

Dit is een vraag aan de raad. Niet voor B&W om te beantwoorden.

 Naar aanleiding van de verleende omgevingsvergunning (020141109, transformeren van kantoren 
naar woningen): Wat vindt u ervan dat u slechts 1 scenario krijgt voorgelegd door het college? 
Scenario sloop. Dit terwijl het scenario bouwen zonder sloop mogelijk is , maar niet wordt aangeboden 
aan de Raad. Zou dit scenario ook niet onderzocht moeten worden? 

Dit is een vraag aan de raad. Niet voor B&W om te beantwoorden. 

 Bent u bekend met het feit dat mocht de sloop niet doorgaan, de omgevingsvergunning weer 
verleend wordt door de gemeente Zaanstad? Dus dat er zo en zo woningen toegevoegd gaan worden 
in de Peperstraat? 

Er is geen sprake van het verlenen van een vergunning, omdat er geen sprake is van een aanvraag. 
Mocht het besluit voor een herontwikkeling niet genomen worden, dan zal de eigenaar zich beraden op 
een nieuwe situatie.

De ingetrokken vergunning behelsde overigens een toevoeging van 49 woningen van circa 40 m2. De 
herontwikkeling voorziet in een toevoeging van circa 430 woningen.

 Gezien de planning, denkt u dat de gemeente Zaanstad aanspraak kan maken op de 
woningbouwimpuls? Zo nee, hoe gaat dit financieel opgevangen worden? 

Ja, de planning wordt goed in de gaten gehouden zodat we gebruik kunnen maken van de 
Woningbouwimpuls. 
Ten tijde van het vaststellen van het Ruimtelijk Plan en de grondexploitatie voor dit project wordt hier op 
terug gekomen. Wanneer dan blijkt dat het risico te groot wordt omdat de planning te krap is, wordt 
contact opgenomen met het Ministerie van BZK. 
Als uiteindelijk de conclusie is dat geen aanspraak gemaakt kan worden op de Woningbouwimpuls 
gelden, worden bij de vaststelling van het Ruimtelijk Plan en de grondexploitatie de consequenties 
hiervan in beeld gebracht. 

Een regelmatige voortgangsrapportage naar de raad te sturen en deze daaraan voorafgaand te 
bespreken met bewoners en  andere belanghebbenden.

Per kwartaal wordt er een schriftelijke update aan de raad gestuurd. 

Binnen twee weken terugkoppeling te geven aan de raad over hoe het College de participatie de 
verschillende groepen belanghebbenden ziet, met daarin een nadrukkelijke koppeling met de 
nog onderweg zijnde participatieverordening en de gedachtes die daarover zijn vanuit de 
Omgevingswet.

Zie de raadsinformatiebrief van 26 oktober j.l. 

Aan de hand van verschillende tools (adviesgroep, bewonerspanels, algemene klankbordgroep 
Centrum-Oost, informatiebijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken) zal het participatietraject worden 
verbeterd. Waarbij voor alle verschillende groepen de juiste methode van participatie zal worden 
toegepast. 



DOCUMENTNUMMER PAGINA gemeente Zaanstad
2021/25230   4/9

De koppeling met de Omgevingswet en de onderweg zijnde participatieverordening loopt haar eigen 
traject maar de ervaringen uit de Peperstraat worden hier in mee genomen. 

De door het College geleerde lessen aan te tonen en aan de raad terug te koppelen hoe dit 
binnen de bestaande middelen in de organisatie gaat landen. 

De belangrijkste les voor het College is dat voor een ontwikkeling als de Peperstraat niet volstaat om 
alle participatie bij de ontwikkelaar te leggen. De gemeente moet zichtbaar blijven in dit soort 
processen. In de RIB van 26 oktober j.l. is opgenomen hoe we als gemeente in de toekomst omgaan 
met participatie en welke rol daarin de gemeente heeft. 

De consequenties hiervan voor de bestaande middelen zijn nog onduidelijk. Voor de Peperstraat wordt 
gekeken hoe dit binnen de bestaande budgetten is op te lossen. Wat het voor de gemeente in totaal 
betekent, is nu nog niet duidelijk en valt buiten de scope van dit project. 
Behalve de bestaande middelen gaat ook de bestaande capaciteit een rol spelen. De werkdruk van de 
organisatie is groot, de mogelijkheden om kwalitatief goede mensen te vinden, beperkt. 

De raad te informeren over de gevolgen van de herontwikkeling van de Peperstraat met 
betrekking tot de mobiliteit. 

De inzet van het Perspectief is ‘om het aantal verkeersbewegingen op de bruggen, in de Peperstraat en 
op de Burcht te verminderen’ ten gunste van fietsers en voetgangers en een betere verblijfskwaliteit. 
Het Perspectief geeft de volgende middelen om dit te bereiken: 
 

1) Het realiseren van twee parkeervoorzieningen, waaronder één in zoekgebied Peperstraat. Met 
het plan voor de Peperstraat wordt hiermee invulling gegeven.

2) Door het verplaatsen van het bezoekersparkeren van de Burcht naar een parkeergarage onder 
de Peperstraat rijden auto’s minder ver het gebied in en staan er minder auto’s op straat;

3) Door de entree van de parkeergarage zo ver mogelijk naar het oosten te leggen komen auto’s 
minder ver het gebied in;

4) Het invoeren van een parkeerregiem lijkt noodzakelijk om het gebruik van de parkeergarage 
ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden

 
Andere mogelijke middelen genoemd in het Perspectief, die invloed hebben op de mobiliteit staan 
hieronder opgesomd. Deze middelen vereisen verder onderzoek parallel aan de verdere uitwerking van 
de inrichting van de Peperstraat en liggen daarom niet voor in besluitvorming:

1) Grote, zware bussen over de ruit laten rijden naar het station 
2) Het knippen van de autoverbinding tussen de Burcht en de Savornin Lohmanstraat
3) Het afwaarderen van de Peperstraat als wijkontsluiting en de daarbij behorende verdeling van 

het verkeer over de wijk
4) Het invoeren van éénrichtingsverkeer in bepaalde straten

De openbare ruimte en nieuwe verkeersinrichting die ontstaat na de nieuwbouw heeft voldoende ruimte 
om de hoeveelheid verkeer te faciliteren, die ook nu over de Peperstraat rijdt.

De kruispuntvormgeving aan de Oostzijde vraagt in de toekomst nog verdere uitwerking en is mede 
bepalend voor de capaciteit en de verkeersafwikkeling.

Het streven is om meer zicht te hebben op de haalbaarheid van bovenstaande middelen zodat dit bij de 
inrichting van de openbare ruimte meegenomen kan worden. 
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Terug te komen op de vraag van de heer Mattens of er uitkeringen zijn gedaan in het kader van 
vervolgschade.

Nee, geen vervolgschade is uitgekeerd. Huurders die vanaf november 2019 zijn verhuisd hebben 
conform de wetgeving een verhuiskostenvergoeding ontvangen. 
Een verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en 
herinrichten. Schadevergoeding bovenop verhuiskostenvergoeding is van toepassing op het moment 
dat schade wordt aangericht aan de woning gedurende renovatie, hetgeen niet van toepassing is in 
deze. Verwijzing naar overheidswebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-
en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding. 

Terug te komen op de vraag van mevrouw Rot met betrekking tot het document Maak Zaanstad 
analyses en participatievoorstellen:  In dit document wordt alleen gesproken over 
gebiedseigenaren en ontwikkelaars en niet over bewoners, participatie voor hen lijkt daarmee 
uitgesloten. Op basis van welke argumenten en met welke onderbouwing en motivatie is dit tot 
stand gekomen?

In het document Analyse Centrum Oost 2017 (verseon kenmerk: 2017045208) staat beschreven hoe 
we in 2017 een analyse hebben gemaakt van het gebied centrum Oost.
Zoals op pagina 4: 
 
“Er is een analyse gemaakt van het gebied centrum Oost op basis van feiten en cijfers, maar vooral 
ook in gesprek met inwoners en ondernemers. 
Onder andere in de wijkbijeenkomst van 4 juli 2017. Tijdens deze bijeenkomst zijn ruim 200 
aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het 
gebied. (…) 
Het <de Analyse Centrum Oost 2017> is de basis voor het maken van het toekomstbeeld, dat we 
samen met de input van inwoners en ondernemers willen maken.” 

En op pagina 7: 
 
“Samen met de inwoners en ondernemers hebben we een beeld proberen te krijgen van de wijk en hoe 
het  is om er te wonen en te werken. Uit eigen ervaring  weten zij wat waardevol is, wat goed 
functioneert en  wat kan verbeteren.”
 
In alle volgende hoofdstukken komen de uitspraken van bewoners / inwoners nadrukkelijk en uitvoering 
aan de orde. 
De participatie voor de Analyse van Centrum Oost is dus wel degelijk gericht geweest op zowel 
bewoners als ondernemers.

Ook bij de totstandkoming van het Perspectief MAAK CentrumOost 2040 hebben we - in verschillende 
rondes – gesproken met pand- en grondeigenaren, en het brede publiek. We deden dat op basis van 
thema’s en deelgebieden. Dit staat omschreven in het de Participatieaanpak Centrum Oost, 
Kogerveldwijk en Achtersluispolder.

Alles over het Gesprek met de Stad over het perspectief is terug te vinden op Gesprek met de stad over 
Centrum Oost - MAAK Centrum Oost (zaanstad.nl) 

Tevens kunt u ook de rapportage participatie voor het gebiedsperspectief MAAK.Zaanstad Centrum 
Oost bekijken: 
Rapportage_participatie_Perspectief_voor_het_MAAK_Zaanstad_gebied_Centrum_Oost_richting_2040 
(raadsinformatie.nl)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding
https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/001/770/original/Analyse_Centrum_Oost_2017.pdf
https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/centrum-oost/gesprek-met-de-stad-over-centrum-oost
https://maakcentrumoost.zaanstad.nl/centrum-oost/gesprek-met-de-stad-over-centrum-oost
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7401406/1/Rapportage_participatie_Perspectief_voor_het_MAAK_Zaanstad_gebied_Centrum_Oost_richting_2040
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7401406/1/Rapportage_participatie_Perspectief_voor_het_MAAK_Zaanstad_gebied_Centrum_Oost_richting_2040
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Deze brede gespreksaanpak past bij de aanpak van MAAK Zaanstad: Het betrekken van inwoners, 
organisaties ondernemers en investeerders is een belangrijke pijler van MAAK Zaanstad. We gaan met 
elkaar in gesprek over de gebiedsontwikkeling en maken Zaanstad samen.

Terug te komen op hoe de Klankbordgroep/adviesgroep vorm te geven in de deelgebieden van 
de MAAK gebieden.

 
In de raadsinformatiebrief van 26 oktober jl. is toegelicht hoe de participatie in het vervolg wordt 
opgepakt. Er wordt gewerkt met een centrale adviesgroep voor Centrum Oost en voor verschillende 
deelgebieden met Adviesteams. Daarnaast worden specifieke onderwerpen aan bewonerspanels 
voorgelegd. Voor het overzicht wordt verwezen naar de RIB van 26 oktober.  

De raad te informeren over de financiële onderbouwing van renovatie.
Vervanging en nieuwbouw is uitgangspunt omdat dit met  het Perspectief door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Om de haalbaarheid van de ontwikkeling te onderzoeken wordt het Perspectief als 
uitgangspunt genomen. Met renovatie ontstaat een zodanig ander plan dat niet meer aan de 
uitgangspunten van het Perspectief wordt voldaan. Twee parallelle plannen uitwerken kost veel extra 
tijd en geld terwijl de opdracht was om de haalbaarheid van de uitwerking van het Perspectief te 
onderzoeken. 
Een volledige financiële onderbouwing van renovatie is dan ook niet onderzocht. 

Uitgaande van de hoofdlijnen speelt bij renovatie qua kosten de volgende aspecten een rol: 

 Gerenoveerde woningen versus nieuwbouwwoningen
De woningen moeten aangepast worden aan de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen. De eisen 
op het gebied van duurzaamheid zijn de eisen aan de buitenschil (ramen, muren en daken) en 
technische installaties. De overige kwaliteitseisen zijn eisen als toegankelijkheid voor alle bewoners 
(rolstoelbestendig). Voor beide maatregelen moeten ingrepen op constructieniveau van de woningen 
worden gedaan. Bij renoveren krijgen de panden daardoor niet of tegen hoge kosten deze kwaliteit. 
Waardoor de bouwkosten bij renovatie ongeveer gelijk zijn als bij nieuwbouw. 

Vanwege de renovatie gaan de huurprijzen na renovatie – conform het puntensysteem - dermate 
stijgen, dat deze boven de sociale huurprijs komen. Daarmee zijn de woningen niet meer geschikt voor 
een groot deel van de huidige bewoners. Bij nieuwbouw vallen de kosten vanwege de grotere omvang 
van het programma lager uit en bovendien kunnen de kosten anders binnen de programmering 
verdeeld worden.

 Kosten voor het hele plan
Er is in overleg met de ontwikkelaar uitgebreid gerekend en getekend om het plan haalbaar te krijgen. 
Daarbij is het aantal woningen dat nu in het plan zit (530 tot 550) nodig. 
De financiële haalbaarheid wordt met name beïnvloed door een aantal gemeentelijke wensen en eisen 
uit het Perspectief om Centrum Oost een kwaliteitsimpuls te geven. Een belangrijke ontwikkeling daarin 
is dat de Burcht vrij wordt gemaakt van het aantal parkeerplaatsen dat zich daar nu bevindt waarvoor 
onder de Peperstraat een parkeervoorziening mogelijk gemaakt wordt. 

Terug te komen op het alternatieve plan van de bewoners Bloemgracht

Er is niet zozeer sprake van een plan met plankaart in de door de bewoners van de Bloemgracht 
ingediende petitie. Er wordt een aantal suggesties gedaan waarop hieronder wordt ingegaan.
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Ten aanzien van het huidige plan

1 schade aan onze huizen
In Zaanstad wordt standaard gewerkt met een protocol ter bescherming van de bestaande woningen. 
Voorafgaand aan ieder bouwproject wordt door de initiatiefnemer een startmeting gedaan naar de staat 
van de funderingen, het grondwaterpeil en de hoogtes. Tijdens de bouwfase wordt continu gemonitord 
of er verschillen optreden ten opzichte van de startmeting. Dit protocol is niet van toepassing in de 
haalbaarheidsfase maar wordt in een latere fase van het project opgestart. 

In Zaanstad en specifiek in het centrum hebben we inmiddels ruime ervaring met grootschalige bouw in 
ons kwetsbare hart. Zo zijn de Gedempte Gracht en de Hermitage zonder problemen aangelegd. 

Elke woning kan gewoon op het riool aangesloten blijven.

2 bezonning en lichtinval
Met de bezonning is rekening gebouwen en deze voldoet aan de TNO richtlijn. In een nog te 
organiseren bijeenkomst met de bewoners van de Bloemgracht worden de bezonningssituaties op 
verschillende momenten in het jaar en op de dag getoond. Uit deze studies blijkt dat de achtertuinen 
niet hele dagen en het hele jaar in de schaduw liggen. 
De afstand van de bebouwing tot de erfgrens is 11 meter en tot de achtergevel 20 meter. Dit zijn 
gangbare afstanden in woonwijken. 

3 Privacy
De bouw van woningen op een plek waar nu nog geen woningen staan, kan inderdaad leiden tot 
vermindering van de privacy van de huidige bewoners.
Momenteel wordt er door de ontwikkelaar een studie verricht om te onderzoeken hoe de privacy 
verbeterd kan worden. Supervisie ziet voldoende kansen om dit in de uitwerking opgelost te krijgen.
Ook dit wordt met de bewoners van de Bloemgracht in een overleg besproken. 
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4 Parkeergelegenheid
Er komt een uitbreiding van het gereguleerde parkeer gebied waardoor het parkeren door bezoekers 
van de stad minder wordt en er ruimte voor de auto’s van de bewoners ontstaat. 
Het huidige voorstel is in lijn met het ZMP.

Alternatief plan van de bewoners

Park
Het is onjuist dat er groen verdwijnt. Het huidige plan voorziet in een bomen plein met een 
waterdoorlatende verharding waardoor er meer groen en klimaatadaptatie gerealiseerd wordt. 

Het realiseren van een parkje op de huidige parkeerplaats direct achter de woningen aan de 
Bloemgracht is stedenbouwkundig onwenselijk. Er komt al een park op het parkeerdek, daar nog een 
stukje groen in dit gebied zo dicht bij het centrum aan toevoegen is niet logisch en voegt geen kwaliteit 
toe. Tot slot betekent dit een verlies van ongeveer 18 eengezinswoningen. 

Centrum Oost auto luw
Het opvangen de auto’s in de parkeergarage van de Peperstraat geeft invulling aan de 
doelstelling om de aanwezigheid van auto’s in Centrum Oost te reduceren. 

Bouwvolume
Er wordt voorgesteld om de huidige bebouwing te behouden, geen nieuwe massa’s toe te voegen, in de 
plint van de huidige bebouwing woningen te maken en de bebouwing op te toppen. 
Dit is echter niet mogelijk. Los van het feit dat de gebouwen dit constructief niet toelaten, wordt hiermee 
een flink aantal woningen minder gerealiseerd, waardoor geen parkeergarage kan worden gemaakt. 
Daarnaast leidt dit tot niet het gewenste beeld voor de openbare ruimte.
Daarnaast wordt voorgesteld om ergens anders in Zaanstad de woningen te bouwen. 
Ook dit is geen alternatief. Dat vindt immers al plaats. Ook de andere gebieden worden verdicht om de 
noodzakelijke woningaantallen te realiseren.

Zorgen van de bewoners zijn belangrijk
De zorgen van de bewoners aan de Bloemgracht zijn belangrijk. We gaan dan ook na het afronden van 
de haalbaarheidsfase met hen in overleg om te kijken hoe we met de verschillende zorgen om kunnen 
gaan. Dit gaat dan met name om de zorgen over bezonning, belichting, privacy en parkeerdruk. In de 
uiteindelijke uitwerking van de plannen kunnen deze zorgen meegenomen worden. 

Financiële en Juridische consequenties
Niet van toepassing

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
Geen

Betreft 
Reactie op de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het Zaans Beraad van 12 oktober j.l.

Opdrachtgever A.  Nicolás Gnodde
(075) 655 24 62 &  +31 75 6552462
A.nicolasgnodde@
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Bijgaande stukken geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 02-11-2021

drs. J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris a.i.
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris a.i. drs. J.W. Kradolfer op 02-11-2021


