
Geacht college, 
Hierbij een reactie van de WmoRaad Alkmaar op het krantenbericht 
‘ALKMAAR SLIKT EXTRA EISEN AAN BOUW WONINGEN IN’ in de Noord-Hollands 
Dagblad van 11 januari 2011. 
 
Er wordt gesproken over de Alkmaarse woonnorm waarin zaken op het vlak 
van energiegebruik, groen en klimaat geregeld werden. Tevens gaat het 
hier ook om de hoeveelheid woningen van verschillende categorieën 
(woon, koop, huur) die er gebouwd mogen worden. 
Het uitgangspunt van de Alkmaarse Woonnorm was dat woningen allemaal 
gemakkelijk aan te passen zijn, bijvoorbeeld voor ouder wordende en/of 
bewoners met een beperking. De WmoRaad Alkmaar heeft hierover 
verschillende adviezen geschreven en besproken met de wethouder WMO. 
 
Kaders aangeven of uitdagen? 
Nu lezen wij in het krantenartikel dat dit niet door zal gaan, omdat de 
projectontwikkelaars dit te duur vinden. En wordt er niet langer ‘hard 
genormeerd’ maar wordt er gekozen voor ‘het uitdagen van de markt op 
basis van ambities’. Iedereen kan wel bedenken wat er nu gaat gebeuren. 
Als projectontwikkelaars deze randvoorwaarden niet willen uitvoeren 
omdat ze te duur worden geacht gaat dat vast en zeker niet op 
vrijwillige basis gebeuren. Vanuit de WmoRaad Alkmaar voorzien wij dat 
dit op de lange termijn niet duurzaam is voor de kwetsbare medeburger. 
 
De rol van de projectontwikkelaars. 
Dat de projectontwikkelaars werken binnen de aangegeven kaders is 
logisch, dat is verplicht. Het enige kader dat er nu is is het 
Bouwbesluit 2012 met daarin een aantal summiere regels over 
toegankelijkheid. De gemeente Alkmaar heeft naar de WmoRaad toe al een 
aantal jaar de boodschap geuit dat er de wens is voor een aanvullend, 
toegankelijk bouwbesluit. De Commissie TOGR heeft twee jaar lang alle 
bouwbesluiten doorgenomen en waar mogelijk aan de gemeente en de 
projectontwikkelaars geadviseerd om toegankelijker te bouwen. Van een 
aantal ontwikkelaars is een positieve reactie gekomen. Alkmaar zou dan 
ook op zoek moeten gaan naar deze ontwikkelaars. Bovendien wordt er nog 
steeds traditioneel gebouwd. Dit is nu een mooi moment om alternatieve 
duurzame bouwmethodes in te zetten. Een aanvullende bouwnorm is ook 
voor de projectontwikkelaars en bouwondernemingen een kans om 
vernieuwend, duurzaam en toekomstbestendig bezig te zijn. 
 
De rol van de gemeenteraad. 
De belangrijkste taken van een gemeenteraad zijn het controleren en het 
stellen van kaders. Doet een gemeenteraad dat niet, of niet goed, dan 
blijft de raad in gebreke. Juist bij het Kanaaloeverproject, waar de 
komende jaren duizenden woningen gebouwd gaan worden, is een duidelijke 
visie met duidelijke kaders een belangrijk uitgangspunt. Het gaat hier 
om een grootschalig project waar juist ook oog moet zijn voor de 
kwetsbare medeburgers. 
Bouwen is meer dan alleen maar stenen stapelen. Als WmoRaad Alkmaar 
zouden we wensen dat er goed nagedacht wordt over hoe Alkmaar er in de 
toekomst uitziet. 
Onze wens is een prachtige, toegankelijke en sociale stad met aan de 
ene kant van het kanaal de mooie historische binnenstad en aan de 
andere kant een aantrekkelijke leefomgeving. Een leefomgeving voor 
iedereen, waarbij levensloopbestendig, toegankelijk en sociale 
woningbouw een plek krijgen en hebben. 
Besluiten die nu genomen worden blijven vele jaren daarna van invloed. 
Dat is een grote verantwoordelijkheid voor deze raad. 



 
Hoe nu verder? 
In eerste instantie is de gemeenteraad van Alkmaar nu aan de beurt. In 
de raadsvergadering van 10 februari 2021 komt dit onderwerp aan de 
orde. De WmoRaad gaat ervanuit dat er een sociaal standpunt ingenomen 
wordt met een duidelijke visie op een toegankelijke stad voor iedereen. 
 
In de bijlage van dit bericht vindt u het advies wat de WmoRaad op 16 
november 2020 naar de wethouder Wmo heeft verstuurd. Wij hopen dat dit 
bijdraagt aan het te nemen besluit op 10 februari as. 
 
Graag ontvangen wij binnen twee weken een reactie. 
Met vriendelijke groet, 
Viola Vlietstra 
Voorzitter 
WmoRaad Alkmaar 
 


