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Aanpak Zaanse Omgevingsvisie

Gevraagd besluit
1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak, inhoudende vijf ambities voor de Zaanse  

omgevingsvisie en de opdracht voor de uitvoering van de eerste fase in het proces. 

2. in te stemmen met de volgende ambities voor de Zaanse omgevingsvisie, inhoudende
 de overkoepelende ambitie om een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040 op 

te stellen die ambitie uitstraalt, verleidt tot dromen over de toekomst en tegelijkertijd 
krachten mobiliseert om het toekomstbeeld te behalen.

 de inhoudelijke ambitie om een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad 2040 vanuit 
het perspectief van de “gebruikers van nu en van 2040” op te stellen en die 
inhoudelijk aansluit bij de grote dynamiek in de wereld om ons heen.

 de procesmatige ambitie om kort-cyclisch te werken, waarbij in iedere fase 
verschillende deelresultaten worden opgeleverd die vervolgens worden aangevuld en 
verbeterd.

 de technische ambitie om de omgevingsvisie vorm te geven in een eigentijds, 
aansprekend digitaal systeem dat ondersteunend is aan de afwegingen die we 
moeten maken in de visie en aansluit bij de wensen van gebruikers. 

 dat integrale omgevingsvisie kaderstellend is voor het strategisch beleid voor de 
fysieke leefomgeving en bestaande sectorale visies en beleid vervangt, waaronder in 
iedere geval de ruimtelijke en economische structuurvisie

3. opdracht te geven tot uitvoering van de eerste fase om te komen tot de Zaanse 
omgevingsvisie, inhoudende
 een concept analyse over de integrale samenhang van onderwerpen die betrekking 

hebben op de leefomgeving in 2040.
 de inhoudelijke en procesmatige verbinding met de ontwikkeling van de 

Maak.gebieden.
 een prototype van een deelgebied of deelopgaven van Zaanstad voor een eigentijds 

digitaal systeem omgevingsvisie.
 een procesvoorstel over hoe we het perspectief van de huidige gebruikers en van 2040 

betrekken bij de visievorming en de samenwerking tussen alle betrokken partijen 
organiseren, waaronder raad, bestuur, ambtenaren, samenleving, regio en rijk.

4. de voorgestelde aanpak van de Zaanse omgevingsvisie voor een zienswijze conform 
beslispunten 1 en 2 voor te leggen aan de raad. 

5. indien de raad een positieve zienswijze geeft het besluit, volgens beslispunten 1,2 en 3, als 
genomen te beschouwen. 
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Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Openbaar

Kernverhaal

De Zaanstreek is herkenbaar, uniek en heeft een sterk eigen karakter. Zaankanters zijn
trots op de zichtbare getuigen van onze geschiedenis. De leefomgeving verandert echter 
in een rap tempo. Door trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie,
informatievoorziening, demografie, wonen, onderwijs, zorg, klimaat, energievoorziening en 
circulaire economie gaan veranderingen steeds sneller. Daarbij is Zaanstad een belangrijk
onderdeel in de ontwikkeling van een krachtige metropoolregio. De economie trekt weer
aan, we staan als samenleving voor nieuwe opgaven. Het is tijd om na te denken over de
Zaanse visie op de lange termijn. Een visie die ambitie uitstraalt, uitnodigt om te dromen 
en krachten mobiliseert.

De omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. De Omgevingswet stelt het
opstellen van de Omgevingsvisie verplicht. Gemeenten kunnen zelf kiezen welke vorm ze 
hieraan geven. Gemeentelijke omgevingsvisies die voor de inwerkingtreding worden
vastgesteld, zijn via het overgangsrecht geldend onder de nieuwe wetgeving.

De omgevingsvisie is een uitgelezen kans om in samenhang te kijken naar de opgaven
voor de komende jaren en de ambities van de stad. De geest van de Omgevingswet –
gericht op gebied en gebruiker – staat centraal. We hebben grote ambities voor Zaanstad. 
Ook voor de Zaanse omgevingsvisie leggen we de lat hoog, zowel inhoudelijk,
procesmatig maar ook qua digitalisering. Het college van B&W geeft de opdracht om aan
de slag te gaan met de eerste fase om te komen tot een samenhangende omgevingsvisie
voor Zaanstad.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021. We bereiden ons
alvast voor door het gemeentelijke huiswerk zorgvuldig te doen. Tegelijkertijd grijpen we
de kans aan om bij bestaande ontwikkelingen, zoals o.a. Maak.Zaanstad in de geest van
de Omgevingswet te werken.

Aanleiding
De Omgevingswet vervangt het huidige systeem van het omgevingsrecht. Kern van de
stelselherziening vormt de integratie van alle sectorale wetten op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. 26 Wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 4700 artikelen gaan
op in de Omgevingswet.

Deze integratie van wetten moet leiden tot:
 Minder regels en planvormen.
 Meer samenhang in beleid en regels en betere besluitvorming.
 Snellere procedures.
 Meer lokale afwegingsruimte.

Een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van de wet is de omgevingsvisie. De
omgevingsvisie is verplicht voor rijk, provincies en gemeenten.

In februari 2016 heeft het college van B&W de uitgangspunten voor de implementatie van de 
Omgevingswet vastgesteld en onder andere opdracht gegeven om een verkenning te doen
van de verplichte omgevingsvisie. Uit de verkenning is gebleken dat het opstellen van een
omgevingsvisie een proces is van meerdere jaren. Daarom is het zaak nu al na van start te 
gaan met de eerste fase.
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Beoogd resultaat
De beoogde eindresultaten van de Zaanse omgevingsvisie: Eind 2019 gereed.

 Een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040 die ambitie uitstraalt, verleidt
tot dromen over de toekomst en tegelijkertijd krachten mobiliseert om het
toekomstbeeld te behalen. Dat betekent dat de visie ook ingaat op de koers van 
de stad in de periode tot aan 2040.

 De visie is integraal en kaderstellend voor het strategische beleid voor de
leefomgeving in 2040 en vervangt diverse bestaande sectorale visies en
documenten, waaronder de ruimtelijke, economische en sociale structuurvisie, voor 
die onderdelen die een uitwerking in de fysieke leefomgeving hebben. In het
vervolgproces wordt duidelijk welke beleidsonderdelen in de Zaanse
omgevingsvisie geïntegreerd worden en voor welke opgaven nieuwe
beleidsuitgangspunten op strategisch niveau gewenst zijn.

 De visie is opgesteld vanuit het perspectief van de “gebruikers van nu en van
2040” en sluit inhoudelijk aan bij de grote dynamiek in de wereld om ons heen en
onze geschiedenis.

 De visie is vormgegeven door een eigentijds, aansprekend digitaal systeem dat
ondersteunend is aan de afwegingen die we moeten maken in de visie en aansluit
bij de wensen van gebruikers. De omgevingsvisie is niet een boekwerk of een pdf.

 Bijkomend resultaat is: ervaring met het werken op een kort-cyclische manier,
waarbij in iedere fase verschillende deelresultaten worden opgeleverd die het
beoogde eindresultaat zichtbaar maken. Deze deelresultaten worden vervolgens
verder aangevuld. Hierdoor ontstaan continue bijsturingsmomenten om inhoud,
proces en techniek optimaal te laten aansluiten bij gebied en gebruikers.

De resultaten van de eerste fase: gereed 1 juli 2018

 een concept analyse over de integrale samenhang van onderwerpen die
betrekking hebben op de leefomgeving in 2040 als basis voor richtinggevende
inhoudelijke keuzes, inhoudende

o een integrale omgevingsscan bestaande uit kaartmateriaal en
tekst, inhoudende kansen en dilemma’s waarbij ambities in relatie 
met de ondergrond worden geschetst.

o een verkenning van botsend en elkaar versterkend beleid en ontwikkelingen 
binnen de stad, de metropoolregio en daarbuiten. 

o een analyse van de huidige waarden van de leefomgeving.
o een verkenning van de geschiedenis van de Zaanstreek met daarin

de aanknopingspunten voor de strategische omgevingsvisie voor
2040.

 de inhoudelijke en procesmatige verbinding van de MAAK.gebieden en de
omgevingsvisie door analyses, perspectieven en strategieën (APS) van de
Maak.gebieden te zien als gebiedsgerichte uitwerkingen van de omgevingsvisie.
Op deze manier wordt het beoogde samenspel van inhoud, proces en techniek
van de omgevingsvisie direct onderzocht en kan zo nodig worden bijgesteld.

 een prototype van een deelgebied of deelopgaven van Zaanstad voor een
eigentijds digitaal systeem omgevingsvisie.

 een procesvoorstel over hoe het perspectief van de huidige gebruikers en van
2040 kan worden betrokken bij de visievorming en de samenwerking tussen alle
betrokkenen partijen organiseren, waaronder raad, bestuur, ambtenaren,
samenleving, regio en rijk.
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Kader

Wettelijk kader

- Bestaande wetgeving en regelgeving: Wet ruimtelijke ordening, Wabo, Crisis- en
Herstelwet etc. De omgevingsvisie valt onder huidige, vigerende wet- en
regelgeving.

- De omgevingsvisie is een van de gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet.
- De Omgevingswet is in maart 2016 met ruime meerderheid aangenomen door

de Eerste Kamer. De verwachte inwerking treeding is: 1-1-2021. De contouren
van de nieuwe Omgevingswet zijn inmiddels helder.

Boven gemeentelijk kader

- Provinciale Omgevingsvisie (nog in ontwikkeling, momenteel koersfase)

- Visie Noordzeekanaalgebied 2040

- MRA agenda (Ontwikkelingsbeeld 2040, MRA agenda)

Gemeentelijk kader
- 2016/1639: Het document “Aan de slag met de Omgevingswet – Koers Kiezen”

geeft de opdracht voor de verkenning van de omgevingsvisie.
- 2016/183611: Verkenning Zaanse omgevingsvisie en opdracht uitwerken plan

van aanpak.
- 2016/184197: Bijlage: Verkenning Bestaand Zaans strategisch beleid.

Argumenten en afwegingen
De omgevingsvisie in de context van de Omgevingswet
De Omgevingswet is een stelselherziening bedoeld om de ontwikkeling, de bescherming en 
het beheer van de fysieke leefomgeving met een verbeterd instrumentarium vorm te geven. 
De omgevingsvisie is hierbij een kaderstellend instrument gericht op de langere termijn. De 
gemeente heeft de rol als hoeder van de integrale belangenafweging. De wet biedt hiervoor 
meer bestuurlijke afwegingsruimte. De omgevingsvisie geeft richting, benoemt de ruimte voor 
ontwikkelingen, omschrijft de omgevingswaarden en is transparant over de bescherming van 
gezondheid, veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving.  Het uitgangspunt van de 
rechtsstaat (evenredigheidsbeginsel) dat mens en milieu worden beschermd tegen 
maatschappelijk onaanvaardbaar geachte veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s wordt 
centraal gesteld en de afweging die de overheid maakt omtrent de ingrepen in de 
leefomgeving wordt voor iedereen beter te volgen. 

Een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad.
De beoogde Zaanse ambitie is om te komen tot een samenhangende visie voor de 
leefomgeving voor de lange termijn tot 2040. Het gaat om de vraag welke stad we tegen
die tijd kunnen en willen zijn en welke stappen daar voor nodig zijn in de tussenliggende 
periode. Maatschappelijke waarden en onze identiteit staan daarbij centraal. De dynamiek 
tussen Zaanstad en de regio is een ander belangrijk aspect. Vanuit de regio om ons heen 
wordt nagedacht over de toekomst, dat heeft effect op Zaanstad. Andersom geeft de 
Zaanse omgevingsvisie een duiding aan onze identiteit en onze positie in de regio, 
waardoor Zaanstad ook invloed op de ontwikkeling van de regio kan uitoefenen. De 
Zaanse omgevingsvisie straalt ambitie uit, nodigt uit om te dromen en mobiliseert krachten.

Door de ogen van de gebruikers van de stad lopen sociale en fysieke onderwerpen door 
elkaar. In het proces van totstandkoming van de omgevingsvisie wordt hierbij 
aangesloten.  De leefomgeving wordt centraal gesteld, en niet de huidige indeling in 
sectoren. In de eerste fase wordt nadrukkelijk ingezet op de nadere verkenning van alle 
onderwerpen die betrekking hebben op de leefomgeving in 2040. De keuze voor de
bandbreedte/scope of reikwijdte van de omgevingsvisie is aan de gemeenteraad zelf, 
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waarbij de focus op de stad en positie in de metropoolregio voor de hand liggend is.

Zaanstad wordt bij de integrale analyse reeds door VNG/Deltares ondersteund. Speciale 
aandacht en focus is er voor de bewustwording dat de ondergrondse ruimte met al haar 
facetten een onderdeel van de fysieke leefomgeving is. Vier maatschappelijke opgaven op 
gebied van energie, klimaat, landschap en wonen/verdichting worden in relatie gebracht 
met de ondergrond. Veel bovengrondse opgaves houden verband met de beschikbare 
ruimte in de ondergrond. Deze integrale omgevingsscan in relatie met de ondergrond gaat 
kansen, dilemma’s en bestuurlijke keuzes inzichtelijk maken.

De historie als vertrekpunt en aanknopingspunten voor de toekomst
De Zaanse omgevingsvisie is op de toekomst gericht. De historische waarden en de 
geschiedenis zijn het fundament voor de toekomst. De omgevingsvisie bouwt voort op de 
rijke Zaanse geschiedenis. Het digitaal systeem biedt de kans om de verkenning van de 
cultuurhistorie op een inspirerende manier (bijvoorbeeld door beelden of film) te integreren 
in de Zaanse Omgevingsvisie.

Planningshorizon voorlopig gericht op 2040
Gemeenten kunnen zelf kiezen voor de planningshorizon van de omgevingsvisie. In de 
eerste verkenning van het instrument omgevingsvisie is geconcludeerd dat veel 
gemeentelijke ambities en beleidsnota’s gebaseerd zijn op verkenningen tot 2040. Er wordt 
dan ook voorgesteld om hierbij aan te sluiten. Tegelijk is er het besef dat de toekomst
veranderlijk is. Het gaat niet alleen om die stip op de horizon, maar nadrukkelijk ook over 
de weg er naartoe en de dynamiek van de tussenliggende periode. De gekozen 
planningshorizon betekent zeker niet dat er een statische visie wordt vastgesteld die pas na
2040 actualisatie nodig heeft. 

De eerste fase in het licht van nadere verkiezingen en uitstel van de Omgevingswet
Er wordt voorgesteld om nu te starten met de eerste fase van de Zaanse omgevingsvisie. 
De eerste fase is vooral gericht op het verkennen van de integrale samenhang en het 
analyseren van het krachtenveld van verschillende gebruikersgroepen. De eerste fase is 
echter ook cruciaal om te verkennen hoe de gebiedsuitwerkingen van Maak.Zaanstad een 
plek krijgen in de Zaanse omgevingsvisie. Het vormgeven, uitproberen en verbeteren van 
inhoud, proces en techniek is een belangrijk onderdeel van deze eerste fase. Dit proces 
kost tijd en is tevens noodzakelijk om richtinggevende integrale besluiten voor te bereiden. 
Het voorstel is dan ook om ongeacht het uitstel van de wetgeving aan de slag te gaan.

De nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college kunnen dan gebaseerd op een 
diepgaande conceptanalyse en de eerste deelresultaten keuzes maken over de 
vervolgaanpak. Deze aanpak gericht op globale ambities voor het eindproduct en de 
concrete opdracht voor de eerste fase geeft ruimte voor de toekomst, maar ook richting 
aan het ambtelijk apparaat voor de eerste fase. Het collegeakkoord van 2018 geeft richting 
aan de inhoudelijke discussie en de nadere uitwerking van de Omgevingsvisie. De aanpak 
van de Zaanse Omgevingsvisie houdt hier expliciet rekening mee.

De nieuwe planning van de Omgevingswet is in deze keuze niet doorslaggevend, omdat 
omgevingsvisies vormvrij zijn en er met oog op de planning geen druk op staat. Het 
uitstellen van het project omgevingsvisie is dus een reëel alternatief, hiervoor wordt gezien 
de complexiteit van de (fysieke) leefomgeving en de grote Zaanse ambities niet gekozen.

De omgevingsvisie is meer dan de som der delen
Zaanstad heeft geen gebrek aan visies en beleidsdocumenten. De aanleiding voor de Zaanse
omgevingsvisie ligt in de dynamiek van de veranderende stad en de uiteenlopende ambities 
die er voor Zaanstad zijn. Maak.Zaanstad staat voor de ambities op de langere termijn en de 
uitwerking in vier concrete gebieden. De resultaten van Maak.Zaanstad worden 
‘omgevingswet-proof’ gemaakt en gezien als integrale inbreng voor de Zaanse 
omgevingsvisie.
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Echter, er zijn veel meer ambities en opgaven die de leefomgeving raken, zoals bijvoorbeeld 
gezondheid of ontmoeting, klimaatverandering of een dalende bodem. Het traject van de 
omgevingsvisie heeft als doel tot samenhangende, strategische keuzes te komen en hoe die 
keuzen bijdragen aan een duurzame, veilige en gezonde ontwikkeling van de stad.
De omgevingsvisie helpt om de kansen en belangentegenstrijdigheden tussen verschillende 
opgaven vroegtijdig inzichtelijk te maken om vervolgens te kunnen handelen. De visie 
faciliteert het gesprek over de koers van de stad; met de stad, maar ook binnen onze 
organisatie. Daarmee wordt het integraal werken gestimuleerd. 
De sterke wisselwerking met de andere instrumenten van de Omgevingswet zorgt ervoor dat 
het ‘hier en nu’ van de omgevingsverordening en -vergunning in contact staat met het ‘daar en 
dan’ van de omgevingsvisie. Dit bereiken we onder andere door toekomstig beleid of 
deelvisies niet meer apart vast te stellen, maar direct onder te brengen in het juiste instrument 
van de Omgevingswet. 

De omgevingsvisie vereist een andere aanpak: kort-cyclisch werken
De leefomgeving verandert in hoog tempo en de samenhang der dingen is complex. De 
Zaanse opgaven met oog op werkgelegenheid, kwaliteit van de leefomgeving, de groei 
van de stad kennen samenhang, maar zijn ook aan verandering onderhevig. Een linear 
proces, waarbij we alles stap voor stap achter elkaar doen, sluit nauwelijks aan bij de 
dynamiek van de stad. De analyseresultaten van de eerste fase zullen regelmatig al 
verouderd zijn bij het vaststellen van het eindresultaat. De Zaanse aanpak is gericht op 
kort-cyclisch werken, waarbij in iedere fase verschillende deelresultaten worden 
opgeleverd en waar nodig kan worden bijgestuurd. Er wordt gebruik gemaakt en 
aansluiting gezocht bij reeds lopende ontwikkelingen. Door deze manier van werken 
kunnen inhoud, proces en techniek in samenhang worden ontwikkeld en worden 
verbeterd. Deze manier van werken wordt gezien als werkwijze om de omgevingsvisie 
samen met de gebruiker te maken, maar vooral ook als manier om de omgevingsvisie 
actueel te houden. De omgevingsvisie is als het ware nooit helemaal af, net zoals de 
leefomgeving zelf steeds aan verandering onderhevig is. Voor de gemeenteraad en het 
college heeft deze manier van werken o.a. de volgende gevolgen:

 Meer deel- en tussenresultaten (prototypen) die worden voorgelegd.
 We werken van fase naar fase vanuit een globaal eindbeeld.
 Meer informeel- overleg om tussenresultaten met elkaar te verkennen en 

constructief te verbeteren.
 Aanpassing van het besluitvormingsproces waarbij mogelijk nieuwe digitale 

deel- resultaten worden aangeboden in plaats van uitgebreide notities en 
verkenningen.

Raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie zijn samen verantwoordelijk voor 
beheersing van het proces van kort-cyclisch ontwikkelen. Dit doen we door de 
vastgestelde ambities voor de omgevingsvisie te vertalen in streefbeelden en deze 
meetbaar te maken.

Het digitale systeem
Voor de vorm van de omgevingsvisie wordt een digitale tool gecreëerd waarin alle 
gebruikers de benodigde informatie van de omgevingsvisie op een eigentijdse, 
aansprekende en toegankelijke wijze gepresenteerd krijgen. Hierbij hanteren we een aantal 
uitgangspunten:

 De informatie kan gebiedsgericht of themagericht worden geraadpleegd.
 Het is mogelijk de digitale omgevingsvisie op onderdelen goed te keuren

en versiebeheer toe te passen.
 De digitale tool ondersteunt bij het maken van integrale afwegingen door de 

gemeente. 
 De informatie moet ‘open’ zijn, zodat ook andere toepassingen of applicaties 

hier gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan gebruik bij 3D 
weergave.
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Vanuit de wetgeving is de visie ‘vormvrij’. Vanuit het Digitaal Stelsel Omgevingswet is 
beoogd om regelgeving aan een geografisch werkingsgebied te koppelen. Op de kaart is 
nu te zien welke wet- en regelgeving daar allemaal van toepassing is. Het voorstel is om 
hierbij aan te sluiten en onderwerpen uit een visie te koppelen aan gebieden. Hierdoor 
wordt een visie concreet, richtinggevend en ontstaat er ‘transparantie’. Voor de raad en het 
college van B&W is de omgevingsvisie een instrument voor de integrale afweging. 
Concreet wil dit zeggen: Door de omgevingsvisie wordt het Zaanse beleid makkelijker 
digitaal raadpleegbaar. Bij concrete initiatieven wordt duidelijk, welke belangen met elkaar 
verenigbaar zijn en welke niet. De integrale afweging gaat dus over het maken van 
richtinggevende keuzes. 

Bij een integrale benadering zullen opgaven, belangen en consequenties met elkaar 
concurreren. Dit kan leiden tot het uitsluiten van elkaar of juist tot elkaar 
versterken/synergie. Deze integrale afweging is essentieel. Het digitale systeem (tool) is
hieraan ondersteunend. Deze vernieuwende vorm is een grote uitdaging. Daarom starten
wij eerst met de bouw van een prototype. Hiermee kunnen wij kijken of onze ideeën 
haalbaar zijn en of de bedachte functionaliteiten werkelijk goed uitpakken. Zo kunnen we 
de functionaliteiten die goed werken uitbouwen en stoppen met een functionaliteit die in de
praktijk niet werkt.
Het maken van een prototype dient ook als verkenning hoe we een digitale omgevingsvisie 
bestuurlijk kunnen laten vaststellen. Hierbij kijken we niet alleen naar techniek, maar ook 
naar voorbeelden van andere innovatieve gemeenten.

Betrokkenheid van de raad
De raad van de gemeente Zaanstad heeft  de kaderstellende bevoegdheid met betrekking 
tot de Zaanse omgevingsvisie. De gemeenteraad is daarnaast bevoegd gezag inzake en 
tevens een gebruiker van de omgevingsvisie in het kader van de integrale afweging en 
beoordeling. De aanpak van de Zaanse omgevingsvisie is erop gericht om deelresultaten 
op te leveren en te verbeteren. De gemeenteraad wordt op verschillende momenten 
geïnformeerd, geconsulteerd en om zienswijzen gevraagd. In de volgende fase wordt de 
gemeenteraad op de volgende onderwerpen betrokken,

 Zienswijze concept analyse omgevingsvisie
 Besluit over participatievoorstel
 Gebruikersconsultatie technische prototypen
 Wijze van vaststellen Zaanse omgevingsvisie

Het college van B&W bereidt de besluiten voor en is verantwoordelijk voor de procesgang.

Tegenargumenten/risico’s en beheersmaatregelen
Het proces kent veel innovatieve elementen, de nieuwe manier van werken, de technische 
uitwerking van het digitaal systeem en de grote complexiteit van de met elkaar in 
verbinding te brengen inhoud. De mogelijke risico’s zijn: vertraging, extra kosten en 
regelmatige herziening van deelproducten. Deze manier van werken sluit echter beter aan 
bij de ontwikkeling van de stad, de tijdsgeest en de gevraagde manier van werken onder 
de Omgevingswet, waarbij gebied en gebruiker centraal worden gesteld. 

 Beheersmaatregel: Regelmatig rapportage en evaluatie als vast onderdeel van het 
kort-cyclische werken.

Draagvlak
De gebruiker van nu en van 2040 centraal
De Zaanse veranderopgave met oog op de Omgevingswet is gericht op gebied en 
gebruiker centraal te stellen. De omgevingsvisie kent een strategisch karakter en heeft een 
lange termijn tot 2040. De gebruikers van de omgevingsvisie zijn talrijk, de huidige 
gebruikers, maar ook de mensen die in 2040 in Zaanstad wonen, werken en recreëren. In 
deze eerste fase ligt de nadruk op het in kaart brengen van alle verschillende gebruikers. In 
deze fase wordt ook gekeken naar de rode draden van de bewonersinbreng in de 
uiteenlopende participatietrajecten. De gebruikers zijn ook samenwerkende partijen, zoals 
waterschappen,  de provincie, GGD en andere partners in de stad. De komende fase wordt 
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het gesprek gezocht om te komen tot inhoudelijke afstemming en procesafspraken.

Het gesprek over de toekomst van Zaanstad wordt in sommige gebieden al gevoerd, in 
andere gebieden van Zaanstad nog niet. Ook met veel partners, zoals de provincie Noord-
Holland in het kader van de provinciale omgevingsvisie is het gesprek al gaande. Hierop 
gaat het proces van de omgevingsvisie voortborduren en aansluiten. De omgevingsvisie 
vraagt om een participatieaanpak waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van 
de onderwerpen en de strategische karakter van de visie.
Onder de leiding van Platform aan de Zaan worden begin 2018 al veel belangrijke 
onderwerpen besproken (Zaanse Geluiden). Dit is inbreng voor de Omgevingsvisie en 
onderdeel van het participatietraject. De inbreng wordt via de Omgevingsvisie geborgd. Dit 
is tevens van toepassing voor de bijeenkomst ter afsluiting van het programma Inverdan, 
waar het gesprek over de identiteit van Zaanstad wordt gevoerd.

Aansluiting externe ontwikkelingen

Zaanstad is in G32 verband bestuurlijk en ambtelijk trekker van de themagroep
Omgevingswet. De wethouder Ruimtelijke Ordening Dennis Straat werkt als trekker van de
bestuurlijke werkgroep nauw samen met de VNG en bestuurders van andere gemeenten
die koplopen op het gebied van de Omgevingswet. In nauwe samenwerking met de
G32/VNG en G4 denkt Zaanstad mee aan het landelijke invoeringsprogramma en geeft
constructief feedback op de concept wetgeving in het kader van de consultaties.

De Zaanse aanpak van de omgevingsvisie wordt o.a. op het  gebied van de ondergrond
door VNG en Deltares ondersteund door workshops te organiseren en de integrale
samenhang van onderwerpen duidelijk te maken. In dit traject worden relevante
ketenpartners, zoals het Hoogheemraadschap (HHNK) en de provincie NH alvast
betrokken.

Zaanstad zoekt ook de samenwerking met kennisinstituten, zoals o.a. Platform 31. Platform 
31 heeft onlangs voor Zaanstad belangrijke ontwikkelingen en trends onderzocht. Dit 
onderzoeksrapport is belangrijke input voor de Omgevingsvisie. Naast het onderzoek van 
Platform 31 worden in de eerste fase nog verdere bronnen geraadpleegd om tot een 
zorgvuldige analyse te komen.

Het Rijk en de provincie Noord-Holland zijn reeds gestart met het proces om te komen tot
een Nationale omgevingsvisie (Novi) en de Provinciale Omgevingsvisie (Provi). De
gemeente Zaanstad is ambtelijk en bestuurlijk bij deze trajecten betrokken. Met de Zaanse 
omgevingsvisie wordt inhoudelijk zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de ambities en 
speerpunten van andere overheden.

Financiële consequenties
De kosten voor de eerste fase van de Zaanse omgevingsvisie worden geschat op ca. 100.000 
Euro met een looptijd van 6 maanden. Hierbij gaat het voornamelijk om externe advies- en 
personeelskosten. De kosten worden gedekt vanuit het programma Omgevingswet. Voor de 
periode 2018-2021 zijn de benodigde middelen reeds gereserveerd. 
De financiële risico's zijn beperkt. Indien het proces vertraging oploopt zijn mogelijk extra 
middelen (personeelskosten) nodig

Juridische consequenties
De Omgevingswet is op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. De wettekst
kan daarom alleen nog veranderd worden met de Invoeringswet Omgevingswet, doch is 
deze mogelijkheid met name gereserveerd om omissies in de Omgevingswet te repareren.
Naar verwachting vinden er geen inhoudelijke wijzigingen meer plaats van de regels die 
betrekking hebben op de omgevingsvisie.

De 4 Omgevingswet AMvB’s zijn in juli 2016 ter openbare internetconsultatie beschikbaar 
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gesteld. De inhoud van deze besluiten kan nog wijzigen tot de bekrachtiging. Uit de 
verkenning is gebleken dat de eisen aan de omgevingsvisie vanuit de regelgeving beperkt
zijn. Een wijziging van de regels in de AMvB’s heeft daarom naar verwachting geen
significante impact op het uitwerken van de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is een formeel-juridisch instrument dat gemeenten verplicht moeten 
vaststellen voor alle onderdelen van de fysieke leefomgeving. In de wet staan elementen die in 
elk geval onder de fysieke leefomgeving vallen: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, 
water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. Gemeenten 
dienen in ieder geval te voldoen aan deze inhoudelijke reikwijdte van de Omgevingswet, maar 
mogen ook aanvullende onderwerpen opnemen in de omgevingsvisie. 

Uiterlijk in 2024 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie. De uitwerking 
hiervan is vormvrij en omgevingsvisies, die eerder worden vastgesteld worden rechtstreeks 
aangemerkt als volwaardige omgevingsvisies via het Overgangsrecht. De juridische risico’s zijn
om bovenstaande redenen beperkt.

Communicatie en traject
De uitvoering van de aanpak is gericht op het opleveren van de resultaten van fase 1
tot september 2018.
De tweede fase is gericht op het bepalen van de koers van de stad met oog op 2025 en 
met oog op 2040. Hiertoe worden dromen, scenario’s en varianten uitgewerkt om 
richtinggevende besluiten te kunnen nemen. Fase 2 is medio 2019 gereed. 
De derde fase is gericht op de samenvatting van de visie en het vaststellen van de gekozen 
richting. De Omgevingsvisie is uiteindelijk eind 2019 gereed.

Gemeenteblad
Niet van toepassing

Aanbieden aan commissie en raad
Voor zienswijze vragen zonder wettelijke verplichting

Beslissing B&W
Conform vastgesteld

Besluit
1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak, inhoudende vijf ambities voor de Zaanse  

omgevingsvisie en de opdracht voor de uitvoering van de eerste fase in het proces. 

2. in te stemmen met de volgende ambities voor de Zaanse omgevingsvisie, inhoudende
 de overkoepelende ambitie om een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad in 2040 op 

te stellen die ambitie uitstraalt, verleidt tot dromen over de toekomst en tegelijkertijd 
krachten mobiliseert om het toekomstbeeld te behalen.

 de inhoudelijke ambitie om een integrale omgevingsvisie voor Zaanstad 2040 vanuit 
het perspectief van de “gebruikers van nu en van 2040” op te stellen en die 
inhoudelijk aansluit bij de grote dynamiek in de wereld om ons heen.

 de procesmatige ambitie om kort-cyclisch te werken, waarbij in iedere fase 
verschillende deelresultaten worden opgeleverd die vervolgens worden aangevuld en 
verbeterd.

 de technische ambitie om de omgevingsvisie vorm te geven in een eigentijds, 
aansprekend digitaal systeem dat ondersteunend is aan de afwegingen die we 
moeten maken in de visie en aansluit bij de wensen van gebruikers. 

 dat integrale omgevingsvisie kaderstellend is voor het strategisch beleid voor de 
fysieke leefomgeving en bestaande sectorale visies en beleid vervangt, waaronder in 
iedere geval de ruimtelijke en economische structuurvisie
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3. opdracht te geven tot uitvoering van de eerste fase om te komen tot de Zaanse 
omgevingsvisie, inhoudende
 een concept analyse over de integrale samenhang van onderwerpen die betrekking 

hebben op de leefomgeving in 2040.
 de inhoudelijke en procesmatige verbinding met de ontwikkeling van de 

Maak.gebieden.
 een prototype van een deelgebied of deelopgaven van Zaanstad voor een eigentijds 

digitaal systeem omgevingsvisie.
 een procesvoorstel over hoe we het perspectief van de huidige gebruikers en van 2040 

betrekken bij de visievorming en de samenwerking tussen alle betrokken partijen 
organiseren, waaronder raad, bestuur, ambtenaren, samenleving, regio en rijk.

4. de voorgestelde aanpak van de Zaanse omgevingsvisie voor een zienswijze conform 
beslispunten 1 en 2 voor te leggen aan de raad. 

5. indien de raad een positieve zienswijze geeft het besluit, volgens beslispunten 1,2 en 3, als 
genomen te beschouwen. 

Bijlagen
Aanbiedingsbrief raad Aanpak Zaanse Omgevingsvisie: 2017/55271

Akkoord gemeentesecretaris 
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 23-01-2018


