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‘Beste inwoner van Betondorp. Sinds kort is uw buurt een Beschermd Stadsgezicht. Dit betekent dat u 
vanaf nu 15 procent meer huur gaat betalen. Hoogachtend, uw Woningbouwcorporatie.’  
Een brief met deze strekking zou binnenkort op de deurmat kunnen vallen van duizenden 
huishoudens in Amsterdam. Het is de schrik van veel stadsdelen, die dan ook harde garanties willen 
hebben dat dit niet gebeurt. 

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft in het kader van het 
Monumenten Selectie Project (MSP) een lijst samengesteld met buurten met belangrijke 
cultuurhistorische waarden. In heel Nederland zijn ruim 350 van dit soort ‘beschermde 
stadsgezichten’. De Amsterdamse binnenstad is dat al sinds 1999, maar als de lijst door alle 
betrokken overheden wordt ondertekend, komen daar nog veel andere Amsterdamse buurten bij.  
In stadsdeel Noord gaat het bijvoorbeeld om de Van der Pekbuurt en de Vogelbuurt, maar ook de 
tuindorpen Oostzaan en Nieuwendam. In De Baarsjes betreft het de Admiralenbuurt en in de 
Watergraafsmeer ligt Betondorp. 

Volgens de nu geldende huurwetgeving mogen woningbouwcorporaties 15 procent meer huur vragen 
van huurders in deze beschermde stadsgezichten. Dit omdat woningonderhoud met meer zorg moet 
worden uitgevoerd, wat meer kosten met zich meebrengt. Momenteel wordt aan deze wet gesleuteld. 
In 2009 moet die klaar zijn. Stadsdelen willen dat die 15procents toeslag wordt geschrapt. Eerder 
zullen zij ‘hun’ mooie buurten niet op de MSPlijst willen zetten.  
Stadsdeelwethouder Ab Cherribi laat weten: ,,Bij ons gaat het om de buurt rondom het Mercatorplein. 
Ik vind het goed als die buurt een nog betere bescherming krijgt, maar dat mag niet ten koste gaan 
van onze huurders. En plaatsing op de MSPlijst is ook niet essentieel. De buurt wordt door onze eigen 
Nota Welstand al heel goed beschermd.” 

Cherribi had eerder deze week een gesprek met de gemeentelijke monumentencommissie om zich 
verder te laten bijpraten over mogelijke gevolgen voor huurders.  
Ook stadsdeel Noord is huiverig. Een woordvoerder laat weten: ,,Het dagelijks bestuur heeft besloten 
om nog geen medewerking te geven aan het aanwijzen van beschermde stadsgezichten, hoewel 
wethouder Herrema het bestuur dit wel had verzocht. De reden dat het bestuur de 
aanwijzingsprocedure opschort, is dat het aanwijzen van een beschermd stadsgezicht voor zittende 
huurders kan leiden tot een huurverhoging.” 

Stadsdeel OostWatergraafsmeer laat bij monde van een voorlichter weten ook eerst duidelijk te willen 
hebben dat het beschermd stadsgezicht geen consequenties heeft voor de huurders in Betondorp.  
Woningcorporaties kunnen niet zomaar 15 procent meer huur vragen.  
Huurverhoging is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moeten aantoonbare investeringen 
gedaan worden aan de woningen. Die extra investeringen moeten ten minste 2200 euro bedragen en 
plaats vinden ná aanwijzingen van het predikaat beschermd stadsgezicht. Tenslotte moeten de 
panden ouder zijn dan vijftig jaar. 

Wethouder Tjeerd Herrema heeft aan minister Vogelaar laten weten dat de mogelijkheid van 15 
procent huurtoeslag moet worden geschrapt bij de nieuwe wetgeving. ‘De 15 procents toeslag komt 
waarschijnlijk niet of nauwelijks ten goede aan de instandhouding van historische panden,’ zegt hij in 
een brief aan de minister.  
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