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Woord vooraf
In deze bundel geven we de voorlopige
uitkomsten weer van het scenariotraject dat
we vanaf eind februari tot eind juni samen
met collega-ambtenaren, ketenpartners en
een aantal smaakmakers in de stad hebben
doorlopen. We begonnen met verkenningen
van mogelijke toekomsten en eindigden met
een windtunnelsessie, waarin een aantal
uitgangspunten en beleidsopties werd
getoetst. Het traject is van grote waarde
voor de verdere ontwikkeling van de
Omgevingsvisie.

definitieve uitgave van, die in de vorm van
een boekje zal verschijnen en onder meer
aan de raad wordt aangeboden.

deze uitnodiging aanneemt en jouw bevindingen, inzichten en opmerkingen met ons
wilt delen.
Kernteam Omgevingsvisie

Deze bundel is echter nadrukkelijk nog een
conceptversie. De komende maanden willen
we graag nog verder het gesprek aangaan
met experts van binnen en buiten de organisatie, met jullie dus. Vanuit jullie expertise
dagen we jullie uit om de opbrengsten verder
aan te vullen, aan te scherpen en ons te
wijzen op aandachtspunten en dilemma’s die
we mogelijk nog onvoldoende in beeld
hebben. Zie deze uitgave daarom vooral als
een uitnodiging voor verder gesprek.

We vonden het belangrijk om in deze bundel
niet alleen de opbrengsten te delen, maar
ook meer te vertellen over de methodiek die
we hebben gebruikt en de ervaringen die we
daarmee hebben opgedaan. Hiermee hopen
we nadrukkelijk ook anderen in de organisatie te inspireren en uit te dagen om zelf met
scenario’s aan de slag te gaan in beleidstrajecten. Je kunt daarbij altijd een beroep doen
op één van de leden van het kernteam van de
Omgevingsvisie om je daarbij te ondersteunen. Wil je meer weten over de methodiek,
dan kun je ook het boekje Toekomstverkenning en scenario’s bij de Omgevingsvisie
Zaanstad, dat we begin dit jaar samen met
Freija van Duijne hebben gepubliceerd, erop
naslaan. Je kunt het opvragen bij een van de
kernteamleden of in pdf downloaden op:
https://omgevingswet.zaanstad.nl/
over-de-omgevingswet/de-omgevingsvisie.

In het najaar verwerken we de opbrengsten
uit al die uitwisselingen en maken we er een

We willen jou heel erg bedanken voor jouw
bijdrage in het traject en hopen dat je ook

Anne Langenesch, Simône Huijs, Lodewijk
Kleijn, Letty Reimerink, Wouter Peeters,
Ronnie Hekkenberg, Nanda Broeders,
Eric Beukenkamp, Oscar Leemhuis,
Naciye Karaalioglu
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Voorwoord
Zaanstad werkt aan een Omgevingsvisie
voor 2040. Daarin staat hoe we ook in de
toekomst prettig kunnen wonen, werken en
ondernemen in een goed en veilig leefklimaat. In onze Zaanse Omgevingsvisie schetsen we de contouren van Zaanstad in 2040.
Dit geeft inspiratie en houvast voor de
verdere ontwikkeling van de stad, de linten
en de kernen, voor alle delen van Zaanstad.
We gaan grondig en onderzoekend te werk.
Vandaar dat we een toekomstverkenning
voor de Zaanse Omgevingsvisie 2040 hebben
uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van
elkaars kennis om te werken aan samenhang
in de fysieke leefomgeving.
Kansengelijkheid, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid, economie en verstedelijking,
dit zijn de zes belangrijke opgaven voor de
toekomst. Met deze opgaven als vertrekpunt
en de droombeelden die we eerder hebben
opgehaald in de stad, hebben we mogelijke
toekomsten, zoals een Duurzaam Verbonden
Zaanstad en een Ondernemend Authentiek
Zaanstad opgesteld. Dit zijn toekomsten die
zich zouden kunnen voordoen, zonder dat
we daar zelf invloed op hebben. Dit helpt ons
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om zorgvuldige keuzes te maken over ons
gemeentelijk beleid voor de lange termijn en
de hierbij passende overheidsrol. Keuzes die
ons in staat stellen om onze doelen op de
zes strategische thema’s te realiseren.
In het najaar van 2018 begonnen we aan een
spannende reis naar de toekomst met als
doel het fundament te leggen voor een
robuuste en toekomstbestendige Omgevingsvisie. In totaal hebben ruim honderd
collega’s, ketenpartners en smaakmakers in
de stad deelgenomen aan dit traject. De
leden van de gemeenteraad hebben in masterclasses ervaring met toekomstverkenning en
overheidsrollen opgedaan. We worden hierbij
door twee experts ondersteund, Freija van
Duijne en Silke de Wilde van Future Motion.
We zitten nu midden in fase 2, waarin
dromen, scenario’s en de rol van de overheid
centraal staan. In de tweede helft van het
jaar gaan we de voorliggende resultaten nog
aanscherpen en verbeteren. Tegen het eind
van het jaar wil het college van Burgemeester en Wethouders een nota van richtinggevende uitspraken, keuzes en

vervolgopdrachten aan de Zaanse gemeenteraad voorleggen.
Er is met zoveel enthousiasme gebrainstormd, gediscussieerd en getekend. Met de
rijkdom aan ideeën die uit al die sessies is
gekomen, ben ik enorm blij. Met gepaste
trots presenteer ik u de tussentijdse resultaten van de toekomstverkenning voor de
Zaanse Omgevingsvisie 2040 als basis voor
het constructieve gesprek. Ik ga ervan uit dat
de scenario’s en andere deelresultaten ook in
de toekomst worden ingezet voor strategische vraagstukken.
Hans Krieger & Songül Mutluer
Portefeuillehouders Omgevingswet

De meerwaarde van toekomstverkenning
door Dr. Freija van Duijne.1

Een visie benoemt de doelen, ambities en
wenselijke uitkomsten op strategische opgaven in de toekomst, in dit geval 2040. Toekomstverkenning is een instrument om op
verschillende manieren de ontwikkelingen die
op ons afkomen te onderzoeken en met elkaar
van gedachten te wisselen over de veranderingen die die ontwikkelingen teweeg kunnen
brengen. Deze analyses en gesprekken brengen een denkproces op gang en leveren inzichten om je als organisatie voor te bereiden op
de toekomst.
Bij veel ontwikkelingen valt op te tekenen dat
de complexiteit en onzekerheid naar verwachting zullen toenemen. Toekomstverkenning
helpt om hierover na te denken, zonder die
onzekerheid te sterk te reduceren. Daarnaast
leggen de gesprekken over de toekomst tal
van aannames bloot van stakeholders en
mensen in de eigen organisatie over de
(on)mogelijkheden van ontwikkelingen. Dat
zegt iets over hun drijfveren. Dit schept ruimte
voor een beter, systemisch
1

inzicht in de wereld om ons heen en hoe die
wereld zich verhoudt tot de organisatie.
De verschillende stappen in dit proces helpen
om oplossingsrichtingen te ontdekken die
eerder nog niet in beeld waren. Door meerdere scenario’s te ontwikkelen, van de wereld om
ons heen en van de verschillende beleidsrollen, wordt duidelijk welke kansen en mogelijkheden er verscholen liggen in de diverse
perspectieven op de toekomst. Dit helpt om
succesvol om te gaan met nieuwe en soms
moeilijke uitdagingen die weer samenhangen
met andere uitdagingen. Én om kansen te
grijpen! Vooral kansen voor de lange termijn,
waarvoor de weg nog moet worden uitgewerkt. Soms vraagt dit om nieuwe beleidsstrategieën, waarbij beleidsscenario´s de
aanknopingspunten kunnen bieden. Ook
onorthodoxe aanpakken kunnen het proberen
waard zijn. Door het traject van toekomstverkenning zijn ze van de juiste onderbouwing
voorzien. Dat maakt ze kansrijker dan een
willekeurig wild idee, of dan de risicovrije,

gebaande paden. Met scenario´s kun je onderbouwen wat de juiste aanpak is voor een
bepaalde situatie. Zo kun je een aanpak adaptief inzetten. Een beter inzicht in veranderingen draagt bij aan betere beslissingen en aan
wendbaarheid op het juiste moment.
Het nadenken over de toekomst helpt bij het
ontwikkelen van een antenne. Gesprekken
over de toekomst inspireren en zorgen dat je
op een andere manier gaat kijken. Het maakt
ons sensitiever, waardoor we meer gevoel
krijgen voor vragen die op ons af (kunnen)
komen en beter kunnen afwegen welke onderwerpen politiek belangrijk gaan worden. Het
gezamenlijk nadenken over de toekomst
vergroot zo ons anticiperend en strategisch
vermogen.
Niet onbelangrijk, toekomstverkenning geeft
enthousiasme om bij te dragen aan een betere
toekomst. De meeste mensen werken bij een
organisatie vanuit hun passie voor de missie
van de organisatie. Maar in het dagelijks werk

Dr. Freija van Duijne van Future Motion is door de gemeente Zaanstad ingehuurd voor de begeleiding van de toekomstverkenning voor de Omgevingsvisie 2040.
Deze tekst is gebaseerd op een eerdere uitgave (Toekomstverkenning en scenario’s bij de Omgevingsvisie Zaanstad) die Future Motion samen met de gemeente Zaanstad heeft gerealiseerd.
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kan de drukte door overleggen, spoedklussen,
interne correspondentie en formaliteiten de
overhand krijgen. Op het moment dat mensen
opnieuw geprikkeld worden met strategische
vragen en oplossingsrichtingen voor een veranderende wereld, wordt denkkracht aangeboord
en ontstaan gesprekken die intrinsiek
motiverend zijn. Het geeft voldoening om met
collega’s en stakeholders over wezenlijke
vraagstukken na te denken. Het resultaat van
zulke denkoefeningen is waardevol en maakt
het werk van mensen interessanter, uitdagender en draagt bij aan de samenwerking tussen
afdelingen onderling en met de buitenwacht.
Dit traject in voorbereiding op de Omgevingsvisie heeft een opbouw gekend bestaande uit
omgevingsscenario’s, beleidsscenario’s, ruimtelijk ontwerp en een windtunnel of botsproef
waarin beleidsopties zijn getest aan de hand
van de omgevingsscenario’s. Na elke workshop
heeft het kernteam een analyse gemaakt als
input voor de volgende workshop. Na de
windtunnel is de stap gemaakt tot het formuleren van richtinggevende uitgangspunten. Er zijn
interviews gehouden rondom de omgevingsscenario’s en de richtinggevende uitgangspunten.
Alle workshops zijn bezocht door 30 tot 45
deelnemers, waaronder ook externen, zoals
mede-overheden en smaakmakers van de stad.
6

Er was onder de deelnemers veel enthousiasme
en nieuwsgierigheid te bespeuren om over de
toekomst na te deken. Velen voelden zich uitgedaagd om over complexe vraagstukken na te
denken over de samenhang tussen strategische
opgaven in verschillende scenario’s. Het leverde
verrassende gesprekken tussen mensen die in
verschillende domeinen werkzaam zijn, waar
bijvoorbeeld een andere sturingsrol wordt
gehanteerd.
Bij tijd en wijle was het behoorlijk pittig om na
te denken over de samenhang tussen opgaven,
de betekenis van toekomstscenario’s en de
mogelijkheid van sturingsrollen. Ook brachten
de scenario’s inzichten aan het licht over bijvoorbeeld een voorkeur voor het scenario
Duurzaam Verbonden Zaanstad boven het
scenario Ondernemend Authentiek Zaanstad.
Beleid maken blijkt lastiger in het tweede
scenario, terwijl toch veel elementen daarvan
werden herkend in de Zaanse samenleving. Dat
kwam naar voren in zowel de eerste bespreking
van de omgevingsscenario’s als ook in de
windtunnelsessie toen de haalbaarheid van de
beleidsopties in beide omgevingsscenario’s
werd onderzocht. Bij de sturingsrollen leek het
erop dat de rechtmatige overheid vooral als een
strenge, bestraffende overheid werd gezien. De
kenmerken zoals zorgvuldigheid en gelijkheid
werden minder vaak benoemd in de beleidsop-

ties. Bij de twee kwadranten aan de rechterzijde
van het assenstelsel, netwerkend en responsief,
bleek het lastiger om voorbeelden te benoemen en werden met name de mogelijkheden
van de rechtmatige overheid gemist. Bij de
ruimtelijke workshop was het soms echt een
eye opener om de verschillende ruimtelijke
functies naast elkaar in het gebied te plaatsen.
Die concreetheid was stimulerend in het
gesprek over de toekomst. Zo werd er in iedere
workshop stevig nagedacht en groeide ieders
vaardigheid in het analyseren van strategische
vraagstukken. Immers, strategie is ook een
spier om te trainen.
··
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Omgevingsvisie in Zaanse context
De Omgevingsvisie schetst de contouren van
de stad in 2040 en verbindt ruimtelijke en
sociale aspecten van de fysieke leefomgeving.
Zij geeft richting aan de ontwikkeling van
Zaanstad. Vertrekpunt zijn de zes opgaven
waar we als Zaanstad voor staan en die in fase
1 van het traject in een studie van Platform 31
zijn benoemd. Vanuit onze overheidsrol als
hoeder van het algemeen belang werken we
aan deze opgaven. Dat is onze missie, die we
als volgt kunnen verwoorden:

Het aanwenden van verstedelijking
ter vergroting van economische
diversiteit om maximaal de
houdbaarheidsvoorwaarden voor
duurzaamheid, kansengelijkheid,
veiligheid en gezondheid te borgen
voor alle inwoners van Zaanstad.
De Omgevingsvisie verbindt op een logische
manier eerdere richtinggevende documenten.

Zo is Zaans Evenwicht (2009) een analyse
van de kernwaarden van Zaanstad van
waaruit de gemeente haar missie moet zien
te volbrengen. Het beleidsdocument MAAK.
Zaanstad (2016) is tot nu toe het belangrijkste richtinggevende visiedocument van
Zaanstad en geeft invulling aan de visie op
transformatiegebieden in de stad. De
Omgevingsvisie verbindt deze visie aan een
bredere visie voor de hele stad.
Het traject om tot een Omgevingsvisie te
komen, waarin de zes opgaven in samenhang
worden bekeken, kent een hoge dynamiek,
waarin voortdurend wordt geschakeld in
niveaus en verbindingen worden gelegd met
andere trajecten.
In het scenariotraject zijn we van verkenningen
van mogelijke toekomsten (omgevingsscenario’s) uiteindelijk uitgekomen bij een
eerste aanzet van ruimtelijke richtinggevende
uitspraken als fundament voor de Omgevingsvisie. De komende tijd gaan we met experts van
binnen en buiten de organisatie over deze
uitgangspunten in gesprek om ze aan te vullen
en te verrijken. Er is een intensieve wisselwer-
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king met het Ruimteplan waarin de dynamiek
van Zaanstad tussen 1990 en 2050 wordt
verkend aan de hand van ontwikkelingen als
het Hembrugterrein, de werkgelegenheid in
Zaanstad en de versterking van de centrumfunctie. Hetzelfde geldt voor het traject binnen
het Ruimteplan waarin de kernkwaliteiten van
Zaanstad centraal staan. Waar de Omgevingsvisie de contouren op hoofdlijnen wil schetsen,
gaat het ruimteplan meer in op de concrete
invulling van gebieden. Beide trajecten voeden
en versterken elkaar, waarbij in korte cycli
voortdurend wordt geschakeld tussen concrete
gebiedsinvulling en abstracte contouren.
Eenzelfde uitwisseling is er met andere
gemeentelijke beleidsvernieuwings- en visietrajecten, zoals de Maatschappelijke visie, de visie
op sport, de cultuurvisie en vele anderen die de
samenhang tussen de zes opgaven als vertrekpunt nemen voor nieuw beleid en met hun
concrete invullingen de Omgevingsvisie weer
verder kunnen aanscherpen.
Uiteindelijk ligt er in het najaar een nota van
uitgangspunten die aan de raad zal worden
voorgelegd. Naast richtinggevende uitspraken
zijn hierin mogelijke vervolgopdrachten voor
nader onderzoek en mogelijke dilemma’s
opgenomen.In 2020 wordt de Omgevingsvisie
dan verder ingevuld met als doel deze eind
2020 gereed te hebben.
9

Stappen naar een Zaanse Omgevingsvisie
Vanuit zes opgaven naar een
Zaanse Omgevingsvisie
De nieuwe Omgevingswet stelt de gezonde
en veilig fysieke leefomgeving centraal.
Zaanstad neemt die verantwoordelijkheid
serieus en is daarom al in 2017 begonnen met
de start van een omgevingsvisietraject. Een
omgevingsvisie geeft een samenhangend
strategisch plan voor de ontwikkeling van de
leefomgeving op de lange termijn waarbij
alle terreinen van de leefomgeving integraal,
gebiedsgericht en met de samenleving
worden verkend.
De Zaanse Omgevingsvisie stelt daarbij zes
opgaven centraal: economische ontwikkeling,
verstedelijking, kansengelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De zes strategische opgaven komen voort uit de trendstudie
die Platform312 heeft gedaan om de ontwikkelrichting van Zaanstad en de opgaven waar

2
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de stad staat te doordenken in het licht van
trends, ontwikkelingen en opgaven. Welke
trends zijn vooral voor Zaanstad van belang?
Wat zijn de sterke en zwakke punten van
Zaanstad? En waarover moet nagedacht
worden met de stakeholders in de stad? In
november 2018 heeft de raad de zes strategische opgaven vastgesteld als vertrekpunt voor
de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie.
Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle opgaven en bijlage 2 voor de doelen per opgave. Zie
bijlage 3 voor begeleidende vragen om de zes
opgaven in een vraagstuk waar jij mee aan de
slag bent een plek te geven.

In de Zaanse Omgevingsvisie 2040 schetsen
we de contouren van onze stad. Wat voor een

stad willen we in 2040 zijn? Welke ruimtelijke
keuzes maken we daarin? De Omgevingsvisie
moet houvast geven bij de verdere inrichting
van de bestaande en toekomstige stad. Het
denken over de toekomst is niet eenvoudig.
Daarom gaan we niet over één nacht ijs.
Belangrijke beslissingen neem je immers op
basis van grondig onderzoek en zorgvuldige
afwegingen.
In deze fase werken we toe naar een
zogenaamde nota van uitgangspunten die
bouwstenen aanreikt om de omgevingsvisie
van Zaanstad mee op te bouwen.
De nota bevat richtinggevende keuzes en
uitgangspunten die een basis vormen voor
de Omgevingsvisie.
De richtinggevende uitgangspunten geven de
ruimtelijke contouren voor een wervende,
uitnodigende en houdbare stad nu en in de
toekomst waar de doelen van de zes

Platform31 heeft voor alle G32-steden een algemene trendstudie gemaakt ‘Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden. Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.’. Om de
bruikbaarheid van de trendstudie te vergroten voor de nieuwe Zaanse bestuursperiode en daarna is een nadere toespitsing voor Zaanstad gemaakt. Voor de trendstudie is gebruik gemaakt van
statistische gegevens van het team Onderzoek en Statistiek van de afdeling Audit & Onderzoek, diverse beleidsdocumenten zoals MAAK.Zaanstad en publicaties van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Atlas voor Gemeenten e.a.(P31, p. 6).

opgaven in samenhang een plek hebben.
Vanuit de kernkwaliteiten van de Zaanse
ruimte en inwoners. Kijkend naar de
dynamiek van de stad en haar inwoners,
vanuit de kernkwaliteiten van Zaanstad
(zoals neergelegd in Zaans Evenwicht en
momenteel bekeken in het Ruimteplan), en
kijkend naar de dynamische veranderingen
die op de stad en haar inwoners afkomen
(wordt momenteel onderzocht in het Ruimteplan). De richtinggevende uitgangspunten
zijn enerzijds een herbevestiging van bestaande keuzes, waaronder MAAK.Zaanstad,
en anderzijds worden nieuwe uitgangspunten geagendeerd. Tevens gaat de nota in op
waar verder onderzoek gewenst is, waar de
kennis en informatiebehoeften ligt voor het
vervolg van de Omgevingsvisie.

hoe onze stad en regio zich gaat ontwikkelen. Door middel van toekomstverkenning,
ook wel strategisch vooruitkijken genoemd,
zijn we beter voorbereid op een onzekere
toekomst in een turbulente wereld. Het gaat
dus niet om voorspelling, maar om voorbereid te zijn op verschillende toekomsten die
allemaal denkbaar zijn. Toekomstverkenning
vraagt om een systematische analyse van
drijvende krachten van veranderingen,
vóórafgaand aan visievorming en beleidsontwikkeling. Het doen van verkenningen zorgt
voor flexibiliteit en creativiteit in het denken.
Het helpt bij het ontwikkelen van een antenne voor nieuwe signalen en het duiden van
de betekenis van dergelijke signalen. Het
stimuleert openheid voor signalen in de
samenleving (van buiten naar binnen).

Meerwaarde van
toekomstverkenning en scenario’s

Scenario’s zijn een veelgebruikte manier om
onzekerheid en complexiteit met betrekking
tot de toekomst hanteerbaar te maken.
Scenario’s helpen om op een gestructureerde en samenhangende manier na te denken
over de lange termijn. Met scenario’s bereiden we ons voor op mogelijke toekomsten
door betekenis te geven aan trends en ontwikkelingen. Scenario’s zijn gedachte-experimenten waarbij vanuit verschillende
perspectieven op het verleden en heden de
toekomst wordt doordacht. Het is een

Veel beleidsmakers en bestuurders worstelen met het omgaan met een onzekere
toekomst: welke ontwikkelingen komen op
ons af? Welke keuzes moeten we nu maken,
zodat we ook in de toekomst goed kunnen
leven, werken en recreëren? Als het om de
toekomst gaat, kan niemand in een glazen
bol kijken, maar dat betekent niet dat we
geen zinnige uitspraken kunnen doen over

beproefde methode waarmee we belangrijke
stappen zetten om het fundament te leggen
voor weloverwogen, robuuste en houdbare
keuzes voor een leefbare, duurzame gezonde
en veilig Zaanstad. Keuzes waarin we de zes
thema’s met elkaar verbinden en in samenhang met elkaar brengen.
Dat doen we gezamenlijk met collega’s,
ketenpartners en smaakmakers in de stad. In
het najaar van 2018 begonnen we aan een
spannende reis naar de toekomst met als doel
het fundament te leggen voor een toekomstbestendige omgevingsvisie. In totaal hebben ruim
honderd collega’s, ketenpartners en smaakmakers in de stad deelgenomen aan dit traject. De
leden van de gemeenteraad hebben in masterclasses ervaring met toekomstverkenning en
overheidsrollen opgedaan.
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Vier stappen in de scenariostudie
voor de Omgevingsvisie
Van januari tot en met juni 2019 is de scenariostudie op een interactieve wijze er in vier
stappen tot stand gekomen en inzichten
verworven t.b.v. richtinggevende uitgangspunten als basis voor de Omgevingsvisie.

vingsscenario’s leidt tot een groter inzicht in
de consequenties van veranderingen en de
impact ervan op de samenleving en de
leefomgeving.Een van de uitkomsten is een
analyse van de oplossingsrichtingen voor de
zes strategische opgaven in samenhang die
passend zijn bij elk van de scenario’s.

Stap 1 Omgevingsscenario’s

Zoals gezegd, in een toekomstverkenning is
het zaak om met een brede blik naar de
wereld van overmorgen te kijken. Daarom is
het eerste type scenario’s in een verkenning
gericht op de wereld waar de organisatie
weinig (tot geen) invloed op heeft. Omgevingsscenario’s zijn scenario’s over de wereld
om ons heen. In twee contrasterende scenario’s zijn verschillende werelden geschetst.
Deze scenario’s zijn extremer dan we in de
werkelijkheid kunnen verwachten. Ze zijn
bedoeld om het denken op te rekken. Ze
mogen daarom schuren en ongemakkelijk
zijn. Desondanks zijn scenario’s denkbaar,
plausibel, relevant en dus ook verrassend.
Omdat alle scenario’s denkbaar zijn, mogen
we niet kiezen ‘welke het gaat worden’.
Allemaal bevatten ze dynamiek waarmee we
in de toekomst te maken kunnen krijgen.
Wat we wel kunnen doen is er bewust mee
aan de slag gaan. Het gesprek over omge12

Stap 2 Beleidsscenario’s

In februari hebben we met smaakmakers,
ketenpartners en collega’s een blik vooruit
geworpen op hoe de Zaanse samenleving er
in 2040 uit zou kunnen zien. Met de beleidsscenario’s gaan we kijken naar onszelf. Welke
keuzes kunnen we als overheid zelf maken
om een gewenste toekomst in 2040 dichterbij te brengen? Hoe zijn we als Zaanstad

CO2-neutraal geworden in 2040? Hoe
hebben we 20.000 20.000 woningen met
kwaliteit gerealiseerd in 2040. Of welke
ongewenste ontwikkelingen hebben we
weten te vermijden? Wat zijn de knoppen
waaraan we kunnen draaien en met welke
gevolgen? Er zijn beleidsscenario’s gemaakt
(mede op basis van Zaanse Evenwicht,
MAAK.Zaanstad, Platform 31 etc.) om een
grondig inzicht te krijgen in de consequenties
van verschillende soorten beleidslijnen. Deze
scenario’s beschrijven de rol, houding en
aanpak van beleid bij maatschappelijke
vraagstukken, alsmede de uitwerking van
beleid op de samenleving en de leefomgeving. In tegenstelling tot omgevingsscenario’s draait het bij beleidsscenario’s wel om
keuzes voor een aanpak en dus voor een
scenario (of een combinatie). Beleidsscenario’s helpen om de uitwerking van een bepaalde beleidsaanpak te analyseren met als
doel om flexibeler en robuuster beleid te
ontwikkelen. Ook leggen ze de zwakke
plekken en negatieve uitwerkingen van een
beleidsstrategie bloot. Anders waren die
misschien lange tijd een blinde vlek gebleven
en daardoor achteraf gezien als een
‘weeffout’.

kelingen kunnen neerslaan en wat die
ontwikkelingen of het voorgestelde beleid
betekenen in een gebied, wijk of buurt.
Stap 4 Boodschappen voor beleid: windtunnelen

Stap 3 Ruimtelijke vertaling van inzichten

Aangezien de scenario’s worden gebruikt bij
het maken van een omgevingsvisie, is het
van belang de inzichten zo veel mogelijk
ruimtelijk te vertalen in de vorm van integrerende ontwerpen van kwaliteiten, opgaven
en ambities. Door ontwikkelingen die in de
scenario’s worden beschreven ruimtelijk te
vertalen in kaarten en beelden, worden de
scenario’s minder abstract en vrijblijvend.
Door de ruimtevraag vanuit de zes trategische opgaven te confronteren met het beeld
van het grondgebruik en de ondergrond in
Zaanstad wordt inzicht geboden in de concrete betekenis van de beschreven ontwikkelingen voor gebruiksfuncties en activiteiten
in de fysieke leefomgeving. Zo wordt duidelijk waar in Zaanstad de beschreven ontwik-

methodieken die zijn gebruikt (deel 2).
Met het tweede deel willen we graag
mogelijkheden aanreiken om bij andere
beleidstrajecten op deze manier aan de slag
te gaan.

Zowel de omgevingsscenario’s, beleidsscenario’s als de ruimtelijke vertaling zijn bedoeld
om richtinggevende uitgangspunten te
benoemen voor de ruimtelijke contouren
voor de zes strategische opgaven die aansluiten op verschillende dynamieken in de
samenleving. Sommige kunnen onconventioneel zijn en daardoor wellicht minder serieus
genomen worden dan bekende en beproefde
denkrichtingen. Daarom is het verstandig om
bij alle genoemde uitgangspunten te bedenken onder welke omstandigheden ze het
goed zouden doen. Een veelgebruikte
methode hiervoor is het zogenaamde wind
tunnelen (stresstest). Hier worden de beleidsscenario’s getoetst aan de eerder
opgestelde omgevingsscenario’s. Een voor
een wordt gekeken ‘hoe ze het doen’ onder
verschillende omstandigheden. Hieraan kan
een score worden toegekend en ontstaat een
beter beeld over de robuustheid van de
uitgangspunten.
Verderop worden de vier stappen in het
scenariotraject nader in beeld gebracht
(deel 1), gevolgd door het proces en de
13

Deel I: De opbrengst
In dit deel lopen we de vier stappen van het
scenariotraject door en presenteren we de
belangrijkste opbrengsten uit de workshops
per stap.

Stap 1 Omgevingsscenario’s
Omgevingsscenario’s bieden ons inzicht in
toekomstige ontwikkelingen en gebeurtenissen en hun effecten op de opgaven voor de
gemeente Zaanstad. Ze helpen ons om een
visie te ontwikkelen die robuust en flexibel is
onder verschillende omstandigheden en
diverse betrokkenen inspireert en committeert om die visie uit te voeren. De scenario’s
beschrijven ontwikkelingen die grotendeels
buiten de invloed van de overheid en politieke sturing liggen. De mogelijke toekomsten
van Zaanstad zijn beschreven in twee
basisscenario’s: Duurzaam Verbonden Zaanstad en Ondernemend Authentiek Zaanstad.
Die scenario’s zeggen vooral iets over hoe
mensen omgaan met veranderingen in

maatschappijen met uiteenlopende dominante waardesystemen. Die maatschappijbeelden zijn gebaseerd op studies,
waaronder het werk van antropoloog Mary
Douglas en de Culturele Theorie.3 We hebben
voor onze scenario’s twee extreme basisscenario’s als uitgangspunt genomen en die
verder ingekleurd voor Zaanstad. Daartoe
hebben we o.a. gebruik gemaakt van Zaanse
Evenwicht waarin de kernkwaliteiten van
Zaanstad zijn verwoord. De trendstudie van

Platform 31, die een analyse geeft van de zes
strategische opgaven voor de stad, als ook
recente strategische documenten zoals de
gebiedsperspectieven van MAAK.Zaanstad.
Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt
van de uitkomsten van het dromentraject,4
waarin we inwoners naar hun toekomstdromen en nachtmerries vroegen, en de
kernkwaliteiten, zoals verwoord in Zaans
Evenwicht (2009).

3 Thompson, M., Ellis, R. en Wildavsky, A., Cultural Theory (1990), Westview Press, Boulder
4 In dit participatietraject hebben we inwoners van Zaanstad, en met name scholieren, gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Zaanstad. Voor meer informatie
kijk op: https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/resultaten-fase-2
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In Duurzaam Verbonden Zaanstad wordt
de dominante cultuur bepaald door inwoners die op (jong)volwassen leeftijd naar
Zaanstad zijn getrokken. Zij zijn progressief,
staan open voor verandering en vernieuwing,
assertief en weten de ingangen naar bestuurders en beslissers te vinden. Met hun
inzet voor groene buurtinitiatieven laten ze
zien mee te willen doen in het verduurzamen
van de leefomgeving. De gemeente kan deze
maatschappelijke energie stimuleren en
verder aanboren. Tegelijkertijd kunnen ze
met hun energieke verduurzamingsdrift de
inwoners overschaduwen die juist verandering vrezen. Aandacht voor hun zorgen en
nuancering in de aanpak is belangrijk om
breed de inwoners aan boord te krijgen.
In Ondernemend Authentiek Zaanstad is
een behoudende houding dominant. Men
grijpt terug op traditionele waarden en eigen
kracht. Trots op de Zaanse cultuur en het
Zaans ondernemerschap zijn elementen
daarvan. Verandering wordt doorgaans niet
als iets positiefs gezien. Wantrouwen tegen
instituties en overheidsingrijpen is groot.

Kenmerken van de scenario’s
Duurzaam Verbonden Zaanstad

•
•
•
•
•

• Diverse bevolkings-		
samenstelling
• Gericht op AMS
• Platteland: beleving 		
centraal
• Open netwerken
Duurzaam, circulair ideologisch gedreven
Hoge normen pushen (veiligheid, 		
gezondheid)
Intensief samenwerken met semioverheden
Pionieren, experimenteren 		
(bijv. thuisonderwijs)
Economie stabiel/lichte krimp

Ondernemend authentiek Zaanstad

•
•
•
•
•

• Relatief homogene 		
bevolkingssamenstelling
• Gericht op de Zaanstreek
• Platteland: productie 		
centraal
• Gesloten netwerken
Duurzaam circulair pragmatisch gedreven
Traditionele normen behouden
Enige mate van wantrouwen tegen instituties
Zekerheid, controle (bijv. bedrijfsopleidingen)
Economie stabiel/lichte stijging

Beide scenario’s gaan uit van een aantal
trends die vermoedelijk doorzetten. Technologische innovatie en digitalisering van de
samenleving is een van deze continuerende
trends. Ook is in beide scenario’s de
verwachting dat het inwonerstal zal blijven
groeien en dat er dus behoefte is aan meer
woningen. Individualisering van de samenleving speelt in beide scenario’s, zei het dat de
uitwerking op de samenleving anders is.
Hetzelfde geldt voor de tweedeling in de
samenleving. Uitdagingen zoals bodemdaling en klimaatverandering spelen eveneens
in beide scenario’s. De energietransitie is in
2040 al voor een groot deel in gang gezet.
De vraagstukken zullen dan vermoedelijk
anders zijn dan in de eerste fase van de
energietransitie zoals we die in 2019 meemaken. Tot slot, in beide scenario’s is de rol van
de overheid kleiner dan nu. Beide gaan uit
van een grotere rol voor burgers, ngo’s,
semioverheden en het bedrijfsleven bij
maatschappelijke taken. Mogelijke
keuzeopties voor overheidsrollen en
varianten daarvan worden uitgewerkt in de
beleidsscenario’s. De volledige scenario’s
zijn na te lezen in bijlage 4.
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Opbrengst van de discussie

Zaanstad Duurzaam Verbonden

Het kernteam heeft de basis gelegd voor de
twee scenario’s, die zijn gebruikt als input
voor de workshops met telkens zo’n 40
ambtenaren, collega’s en smaakmakers uit
de stad, waaronder schrijvers en (cultureel)
ondernemers. Tijdens de eerste workshop op
26 februari is gewerkt aan de aanscherping
van de beide scenario’s. De aangepaste versie
is in de tweede workshop op 12 maart gebruikt voor een verdiepingsslag. Toen is per
groep gefocust op één opgave en gekeken
waar je in de twee scenario’s tegenaan loopt
als je je doel wilt bereiken. Daarbij is ook
gekeken naar de samenhang met andere
opgaven.

• De diversiteit aan mensen en samenwoonvormen vraagt om diversiteit in type
woningen. Als auto’s aan de rand van de
stad staan, dan is het van belang dat
mensen veel in hun eigen wijk kunnen
doen.
• De transitie van het cultuurlandschap
(verhogen van het peil, al dan niet onder
water zetten) kan een impuls zijn voor
nieuwe vormen van landbouw (algen, zilte
landbouw, etc.) en recreatie (moeraslandschap met veel biodiversiteit). Wellicht is
onrust en weerstand daarom slechts
tijdelijk.
• De maatschappelijke inzet van burgers aan
medeburgers zal niet iedereen bereiken.
De rek in altruïsme is vaak beperkt tot de
eigen kring en gericht op “coöperatieve
medeburgers”. Mensen met een beperkt
netwerk en bijvoorbeeld psychische problemen hebben de overheid nodig voor
het sociale vangnet. Als sociale voorzieningen en rechten wegvallen, dan leidt dat
tot willekeur en stigmatisering.
• Clustering van industriële bedrijven kan
het aantal vervoerbewegingen omlaag
brengen. Door reststromen van 		
verschillende bedrijven te verbinden
kunnen circulaire toepassingen worden
ontwikkeld.

“De diversiteit van
deelnemers zorgt voor
extra energie”
Die discussie leverde een aantal waardevolle
inzichten op over welke doelen kansrijk zijn
en waar zich mogelijke hindernissen voordoen. Hieronder een paar inzichten uit de
discussie. De uitgebreidere opbrengst vind je
in bijlage 4.
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• Gezien de historische traditie van windmolens lijken de moderne varianten ook
bij Zaanstad te kunnen passen. Mits dit de
esthetiek van het landschap ten goede
komt.
• Als er tussen groepen weinig contact is,
kan dit tot vervreemding leiden. Het kan
een gevoel van onveiligheid oproepen. De
overheid kan inzetten op het stimuleren
van ontmoetingen.
• Door het omhoog brengen van het
waterpeil, strategische aanleg van groen
en klimaatadaptief bouwen wordt ingespeeld op het risico op overstromingen.
• Dit scenario legt meer nadruk op bewegen
(lopen en fietsen). Ook is het aannemelijk
dat in dit scenario voedselinitiatieven
ontstaan die gezonden voedingspatronen
stimuleren.
Ondernemend Authentiek Zaanstad

• Aangezien veiligheid hoog op de agenda
staat, zouden afgesloten woonwijken hier
gewenst kunnen zijn.
• In dit scenario leunt de economie sterk op
toerisme en de maakindustrie. Deze
laatste categorie zou voor veel diversiteit
kunnen zorgen.
• Dit scenario vraagt veel van het sociale
aspect van ondernemerschap. Een bedrijf
zorgt voor de fysieke en mentale gezond-

heid van zijn medewerkers en hun families. De gelijkenis met het oude
Philips-dorp wordt gemaakt. Toch blijft
ook in dit scenario het risico bestaan op
willekeur en uitsluiting, als niet de overheid maar het bedrijfsleven het belangrijkste aanspreekpunt is voor sociale
voorzieningen
• Ondernemers kunnen innovatie benutten
voor nieuwe verdienmodellen bij verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan vormen
van lease en contracten met gesloten
beurzen. De overheid kan dit stimuleren
door belemmerende wet- en regelgeving
weg te nemen. Creatieve ondernemers
gedijen bij gebrek aan regels.
• Het wantrouwen in instituties kan ertoe
leiden dat mensen de aandrang voelen om
voor eigen rechter te spelen.
• Als de werkgever een grotere rol heeft bij
de gezondheid van zijn medewerkers en
gezinsleden, dan hebben niet-werkenden
en mensen met een minder betrokken
werkgever een grotere kans op een suboptimale gezondheidsstatus.

Stap 2 Beleidsscenario’s
Het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie zijn
onze doelen op de zes opgaven, zoals het
realiseren van 20.000 woningen met kwali-

teit en CO2-neutraal zijn in 2030. Om onze
doelen te kunnen bereiken, moeten we
kunnen sturen. Met de omgevingsscenario’s
hebben we de toekomsten verkend die we
niet kunnen beïnvloeden. Desalniettemin
hebben we in elke toekomst mogelijkheden
om aan het stuur te zitten. De verschillende
overheidsrollen en de daarbij passende
beleidsopties zijn de knoppen waaraan we
kunnen draaien. Daarom is het van belang
om helderheid te krijgen in de sturingsrol die
het beste past bij een bepaalde opgave.
Werken met beleidsscenario’s geeft ons
inzicht in wat in welke situatie goed werkt en
wat minder.
Beleidsscenario’s zijn geen normatieve wensbeelden, maar helpen om te reflecteren op
een bepaalde sturingsrol. We hanteren
daarbij de vier sturingsrollen die de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
(NSOB) heeft ontwikkeld: de rechtmatige, de
presterende, de netwerkende en de responsieve overheid. In het hoofdstuk over methodieken wordt hier nader op ingegaan. Die
rollen passen soms heel goed bij een bepaalde opgave, maar gaan soms ook knellen en
pijn doen. Het kernteam heeft voor elke rol
een beleidsscenario opgesteld dat per opgave
verkent hoe die bepaalde rol uitwerkt. Die
scenario’s zijn als input gebruikt voor de

workshops. De volledige beleidsscenario’s
zijn te lezen in bijlage 4.
Rechtmatige overheid

Wij zijn een overheid die de normen stelt en
handhaaft. Daar hangt een prijskaartje aan.
Het gelijkheidsbeginsel hebben wij hoog in
het vaandel staan; elke burger heeft dezelfde
rechten en plichten. Regelgeving is voor ons
leidend. We zijn strikt als het gaat om zaken
als veiligheid, maar op andere terreinen
hanteren we soms ook regels met een bepaalde bandbreedte. In de normerende
regelgeving is geen plek voor maatwerk
terwijl economische ontwikkeling en innovatie gebaat zijn bij experimenteerruimte en
rek in de regels. Deze overheid stuwt de
innovatie niet maar holt er achteraan. Als
overheid beperken wij ons tot onze kernopgaven. Wij communiceren heel helder over
waar we wel en niet over gaan.
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we met de samenleving gedefinieerd. In deze
gesprekken gaat het voortdurend om het
zoeken naar een evenwicht en het maken van
afwegingen, waarbij keuzes voor het een ten
koste gaan van iets anders. Soms haken
partijen af, omdat een proces te lang duurt
of omdat ze zich niet kunnen vinden in de
uitkomsten.

Presterende overheid

De overheid is een zakelijke partner voor de
burger. Dienstverlening staat hoog in het
vaandel. De overheid staat voor duidelijkheid
en betrouwbaarheid. We zijn aanspreekbaar
op het behalen van onze doelen. De kosten
en baten zijn in balans. We werken als een
geoliede machine, waarin data-analisten en
juristen de boventoon voeren. We gaan uit
van de maakbaarheid van de samenleving en
richten ons op meetbare prestaties. We
sturen op de gewenste maatschappelijke
effecten. We worden afgerekend op de
leefbaarheid van de openbare ruimte en niet
op het aantal bomen in de straat. We houden via enquêtes voortdurend bij hoe tevreden bewoners zijn. Met onze ketenpartners
hebben we zakelijke afspraken over wat we
willen bereiken. De presterende overheid is
goed in het analyseren van wat er speelt en
weet hoe we dat moeten oplossen. We zijn
geen bedrijf geworden, we weten heel goed
waar we wel en niet van zijn. We vertrekken
vanuit een scherpe definitie van onze publieke taak.
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Netwerkende overheid

Wij zijn een overheid die verschillende partijen aan ons en elkaar weet te verbinden om
bij te dragen aan het behalen van onze
gezamenlijke doelen. We hebben een groot
netwerk, waarin we partners vinden die
samen met ons werken aan de opgaven. We
werken nauw samen binnen de MRA, omdat
we niet alles lokaal kunnen oplossen. Als
overheid zijn wij een platform voor innovatie
en weten we onze doelen te koppelen aan
doelen van maatschappelijke partijen. In
onze organisatie zit wel kennis en soms
halen we ook kennis van buiten. Regels zijn
er natuurlijk ook. Deze zijn veelal het gevolg
van een wens vanuit de samenleving. In
beginsel zijn we echter een waarden gedreven organisatie. Dat betekent wel dat we
voortdurend moeten uitleggen waarom we
doen wat we doen. Wat kwaliteit is, hebben

Responsieve overheid

Deze overheid is gericht op de kernopgaven
en is bovenal omgevingsbewust. We hebben
overal voelsprieten in de stad en kennen het
ecosysteem ‘stad’ door en door. We weten
wat de Zaankanter de Zaankanter maakt en
waar de energie in de stad zit. Daar sluiten
we naadloos bij aan. Ambtenaren zijn meer
in de stad dan op het stadhuis. We weten
wanneer we initiatieven een steuntje in de
rug moeten geven en wanneer we ons juist
kunnen terugtrekken. We zijn van het ontre-

gelen, ont-zorgen en de aarde rijp maken
zodat er iets in kan groeien. We zijn toekomstgericht en in staat ook zwakke signalen in de samenleving betekenis te geven.
Het is soms wel lastig om ook de silent
majority te bereiken, de mensen die nooit
iets van zich laten horen.

In de workshops op 9 en 25 april, waaraan dit
keer alleen ambtenaren en ketenpartners
deelnamen, is verder verkend welke rol goed
bij welke opgave past. Maar ook, waar het
gaat knellen en doelen onder druk komen.
Verder zijn vanuit de verschillende rollen
beleidsopties bedacht die helpen om de
doelen op de zes opgaven te bereiken. Dat
leverde een immense oogst aan mogelijke
beleidsmaatregelen op van groot tot klein en
van fysiek tot meer organisatorisch, waarbij
een aantal maatregelen bijdraagt aan meerdere doelen tegelijk. Hieronder een korte
bloemlezing. Het volledige overzicht is te
vinden in bijlage 6.

Bloemlezing uit beleidsopties

• Vaststellen percentage sociale huurwoningen te realiseren bij nieuwbouw
• Normen voor aantal en soort voorzieningen
• Meervoudig ruimtegebruik is de standaard
• Ruimtelijke kwaliteitskaders van Zaanstad
benoemen met thema’s zoals vergroening
en water
• Schuifruimte in omgevingsplannen, om
flexibel te kunnen omspringen met
verwachte ruimtevraag en veranderende
omstandigheden
• Kleinschalige alternatieve woningbouw en
gebiedsontwikkeling (bijv. tiny houses,
kangoeroewoningen, zorgcoöperaties en
generatiewoningen)
• Betere collectieve benutting ondergrond:
opslag, garages, etc.
• Slim bundelen van kabels en leidingen
• Meer collectieve ruimte, zoals stadstuinen
en openbaar gebied
• Locaties voor bedrijven aanwijzen en eisen
stellen aan de locaties van bedrijven om
zich er te mogen vestigen
• Oude, historische gebouwen benutten
voor economische groei zoals Het Blok,
de Vrede, Rosmolenwijk
• Gericht locaties voor evenementen in de
stad aanwijzen
• Ruimte bieden aan startups, creatieve
broedplekken en events zoals bij Hem-

brugterrein
• Stimuleer kleinschalige Zaanse maakindustrie, ook in de fase dat dit nog niet
economisch rendabel is
• Voorzieningenplan als basis-infrastructuur
voor kansengelijkheid spreiden over de stad
• Barrières tussen wijken wegnemen zodat
mensen meer mobiel zijn. Goede fysieke
en functionele verbindingen tussen wijken
• Voldoende ontmoetingsplekken creëren
• Inrichten van gebieden gelet op lucht- en
waterkwaliteit en terugdringen van
fijnstof-, geur- en geluidsoverlast
• Inrichten van een groene en beweegvriendelijke omgeving
• Vaststellen van rookvrije zones, gebieden
waarin geen alcohol in de openbare ruimte
mag worden genuttigd
• Groen netwerk voor langzaam verkeer
door de stad dat uitnodigt om te bewegen
en te sporten. Meer groen in het hart van
de stad, promenades en wandelroutes
• Contouren voor duurzaam bouwen vastleggen (duurzame energie, circulair gebruik
van materialen, klimaatadaptief e.g. groen
en waterretentie, sedumdaken, grijswatersysteem in nieuwbouw verplichten)
• Mobiliteit sturen op resultaat: Auto moet
de wijk uit, meten met camera’s (tussenstap verplichtingen t.a.v. soort verkeer dat
wel of niet in de wijk mag)
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• Opnemen van veenweideproblematiek in
ontwerpen, verzakking van huizen en
infrastructuur
• Deelauto’s, transferia aan de randen van
de stad, snellaadpalen.
• Energiefuncties van de stad de ruimte
geven en locatiekeuzes in de vormen van
zoals biomassacentrale, WKO’s, warmtenet. In dezelfde gedachtelijn ook afvalscheidingscentrales aanpakken.
• Op alle industriedaken zonnepanelen
• Onduidelijke zones wegnemen en betekenis geven (bijvoorbeeld hybride zone
tussen publiek en privaat zijn overlastgevoelig)
• Wateroverlast helpen verminderen door
vergroenen van de openbare ruimte
• Functie volgt peil bij bebouwing: peil moet
naar beneden

Stap 3 Ruimtelijke vertaling
In de fase van de beleidsscenario’s was er
nog volop ruimte om breed te denken en
geen mogelijkheid onbesproken te laten. De
beschikbare ruimte is echter schaars, terwijl
de opgaven onverminderd groot blijven. De
sessie van de ruimtelijke vertaling van de
beleidsopties was in die zin een eerste belangrijke realiteitstoets. Als we als stad de
ambitie hebben om veel woningen te bou20

wen en tegelijkertijd de stad groen en klimaatadaptief willen maken, dan ligt daar
een uitdaging. En hoe gaan we om met het
landelijk gebied? Laten we het zoals het is?
Kan dat eigenlijk wel met een stijgende
bevolking die ook wil recreëren en een
immense verduurzamingsopgave waarvoor
ruimte voor windmolens en zonnepanelen
moet worden gezocht? Kortom, alle hete
hangijzers komen samen in de ruimtelijke
vertaling, waar het voortdurend zoeken is
naar de juiste balans.

De Verbinding

In de workshop op 21 mei werd aan hand van
de beleidsopties uit de eerdere workshops
aan vijf tafels getekend door ambtenaren en
ketenpartners. Dit keer zaten ook veel
stedenbouwkundigen aan tafel. De uitkomst
was zeer divers. Aan de ene tafel werd op
grote lijnen geschetst, terwijl een andere
groep precieze invullingen van gebieden
tekende.
Op basis van de tekeningen en de toelichting
daarop van de groepen kon het kernteam
een aantal lijnen destilleren:
A Meervoudig ruimtegebruik in drie dimensies
(onder de grond, op maaiveld, en in de lucht)

De fysieke ruimte is schaars en er zijn veel
verschillende functies die concurreren om de

Rust, reuring en ruis

beschikbare ruimte. Om vorm te geven aan
een compacte stad gaan we slim om met de
beschikbare ruimte in alle dimensies, zowel
boven als onder de grond. Om de Zaanse
ambities te halen, zetten we in op het stu-

rende principe van meervoudig ruimtegebruik, waarbij meerdere belangen en functies
met elkaar verbonden worden. We nemen
afscheid van de vooral monofunctionele
inrichting van deelgebieden door te intensiveren en nieuwe functies toe te staan. Op die
manier willen we inzetten op een houdbare
scheiding van stedelijk en landelijk gebied.
We maken hierbij gebruik van bestaande
gebiedskwaliteiten en waarden en de aanwezige potenties voor de toekomst
B Differentiatie van gebieden- Op zoek naar
een nieuw Zaans Mozaïek

Zaanstad kenmerkt zich door een verscheidenheid aan gebieden met elk een eigen
karakter (stedelijk-urban, stedelijk-suburban,
linten en kernen en verschillende landschappelijke gebieden). We koesteren het gemeentelijke beleid om de diversiteit en identiteit
van gebieden te behouden en te versterken
en zetten in op gebiedsgericht beleid. Verschil in karakter is mooi, maar moet niet
leiden tot verschillen in kansen en buurten
die te eenvormig worden. Op zoek naar een
nieuw Zaans Mozaiëk betekent op kleinere
schaal verscheidenheid aanbrengen.
C Verbindingen tussen Rust, Reuring en Ruis

Toelichting: De verbinding van de verschillende delen van de stad en de bereikbaarheid

van rustige en levendige plekken is cruciaal
voor een groeiende stad. De goede bereikbaarheid van zowel rust (stilte, natuur en
recreatie), als ook reuring (werk, voorzieningen, ontmoeting, winkelen, vermaak) en het
zorgvuldig inpassen van ruis (overlast gevende functies of locaties) legt de basis voor een
groeiende stad.
D Samenleven in een groeiende metropool

Verschillen tussen mensen en wijken zijn
prima. Mensen hebben en maken eigen
keuzes en elke wijk heeft zijn eigen karakter.
Maar als ongunstige factoren zich opstapelen, krijg je onrechtvaardige verschillen. Met
de Omgevingswet is het kader vastgesteld
om meer samenhangend naar de gezonde en
veilige leefomgeving te kijken en daarnaar te
handelen. Het tegengaan van (twee-)deling
in een steeds meer diverse en vergrijzende
samenleving en het bevorderen van kansengelijkheid zijn cruciaal voor een vitale stad.
We weten dat ongelijkheid effect heeft op de
manier waarop mensen in een wijk met
elkaar verbonden zijn, contact hebben en
elkaar vertrouwen. Als dit vertrouwen
ontbreekt, kunnen sociale spanningen en
onrust ontstaan. Kansengelijkheid is een
thema dat in Zaanstad nog weinig impact
heeft gehad op de ruimtelijke ontwikkeling.
Een belangrijke sleutel voor verbetering van

de wijk is de aanwezigheid van voldoende en
goede voorzieningen, bedrijvigheid en mensen met verschillende achtergronden: van
praktisch tot theoretisch opgeleid, van jong
tot oud en met verschillende culturele
achtergronden en leefstijlen.
Deze zijn nog een aantal keer uitvoerig
besproken en hebben geresulteerd in de vier
uitgangspunten aan het begin van deze
uitgave.

Stap 4 De windtunnel
De windtunnel is de laatste stap in het
scenariotraject en de ultieme stresstest. Het
begrip windtunnel komt uit de vliegtuigindustrie. In de windtunnel wordt het nieuw
ontwikkelde vliegtuig onder allerlei weersomstandigheden getest om te kijken of het
robuust genoeg is. In onze windtunnel
worden ruimtelijke richtinggevende uitgangspunten en de daarbij behorende beleidsopties getest. Houden zij stand binnen
de twee omgevingsscenario’s: Duurzaam
Verbonden Zaanstad en Ondernemend
Authentiek Zaanstad? Is het makkelijk of
juist moeilijk om in deze twee mogelijke
toekomsten als gemeente je doelen te
bereiken? Waar loop je vast en moet je
wellicht aanpassingen doen?
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Het materiaal waarmee gewerkt werd in de
windtunnelsessie op 6 juni, waren vier richtinggevende ruimtelijke uitgangspunten, die
het kernteam uit de ruimtelijke vertaalslag
had gedestilleerd. Onder elke van de vier
uitgangspunten paste een aantal beleidsopties uit de eerdere sessie rondom de beleidsscenario’s. Elke groep, bestaande uit
ambtenaren en ketenpartners, ging aan de
slag met één van de vier uitgangspunten en
toetste deze binnen beide omgevingsscenario’s én in het crisisscenario. Zie bijlage 8
voor de beleidsopties bij de vier uitgangspunten.
Opvallend was dat de vier richtinggevende
ruimtelijk uitspraken niet ter discussie kwamen te staan tijdens de stresstest. Wel zijn
er verschillen tussen de houdbaarheid van de
uitgangspunten in de twee scenario’s. Ontwerpprincipe D, het samenleven in een
groeiende metropool, is het meest robuust
en past in zowel een Duurzaam Verbonden
Zaanstad als een Ondernemend Authentiek
Zaanstad. Uitgangspunten A en C doen het
iets minder goed en met name in het tweede
scenario. Om de beleidsopties daar te laten
slagen, is het nodig om ze anders in te kaderen (‘framen’). De beleidsoptie om minder in
te zetten op de auto en meer op verbindingen voor voetgangers kan in het scenario
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Duurzaam Verbonden Zaanstad bijvoorbeeld
makkelijk als CO2-reductie worden bestempeld. In Ondernemend Authentiek Zaanstad
zal gezocht moeten worden naar een andere
insteek, zoals een goed woon- en leefmilieu
dat Zaanstad aantrekker maakt als vestigingslocatie voor ondernemers en als toeristische trekpleister. Ontwerpprincipe B,
Nieuw Zaans Mozaïek, deed het ook tamelijk
goed, met name in Duurzaam Verbonden
Zaanstad. Eigenlijk passen alle uitgangspunten beter in dit scenario dan in een Ondernemend Authentiek Zaanstad. Dit roept de
vraag op of we wel goed voorbereid zijn op
scenario B en zo nee, welke ontwikkelingen
moeten we dan monitoren om tijdig te
kunnen bijsturen?
De volgende beleidsopties zijn het meest
robuust, omdat ze in beide scenario’s passen:
• Intensiveren en mogelijk maken van
nieuwe functies en gebruiksmogelijkheden
in het landelijk gebied. Denk hierbij aan
acupunctuur aan de randen, waaronder
alternatieve woonvormen, broedplaatsen
en het ontstaan van een nieuw woonlint in
het landelijk gebied.
• Reserveren van ruimte voor niet permanente functies, waarmee je kunt schuiven.
• Barrières tussen wijken wegnemen –
goede fysieke en functionele verbindingen

tussen wijken.
• Samenwerken met woningcorporaties,
ketenpartners en buurtbewoners om te
experimenteren met aanpassingen in de
leefomgeving, zoals de aanleg van moestuintjes in gemeenschapstuinen, buurtspeeltuinen, ontmoetingsplekken etc.
• Nieuwe ruimte creëren voor groen, voorzieningen, werk en wonen door te investeren in driedimensionaal ruimtegebruik.
Denk hierbij concreet aan: de ondertunneling van de A8, verbindingen en routes
boven maaiveldniveau en tussen groene
daken.
• Evenwichtige woningvoorraad op weg naar
een gemengde stad met veel diversiteit.
• De openbare ruimte op een logische,
vanzelfsprekende manier inrichten, waardoor mensen zich veiliger voelen en er
makkelijker sociale netwerken ontstaan.
Deze beleidsmaatregelen stuiten in beide
scenario’s op weerstand. Uit de gesprekken
tijdens de workshop kwam ook naar voren
dat op een aantal punten duidelijk en toekomstgericht beleid ontbreekt.

Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van
beleid dat nog ontbreekt. Sommige van
onderstaande beleidstrajecten zijn reeds
opgestart:
• Verdieping van kernkwaliteiten van
gebieden in Zaanstad en verkenning van
de dynamiek in de stad (Ruimteplan)
• Economie en werklocaties
• Kwaliteit en functies openbare ruimte
• Mobiliteit en verkeer & vervoer
• Landelijk gebied
• Ondergrond
• Bevorderen kansengelijkheid & mengen
functies
De wild card…een crisis

In de workshop werden de uitgangspunten
ook nog aan een derde scenario getoetst:
een nieuwe crisis. In het crisisscenario viel
vooral op dat je dit alleen kunt doorstaan
door juist anticyclisch te investeren en door
als overheid heel goed van tevoren na te
denken wat écht belangrijk is voor de stad en
wat je dus ook in een crisis niet los wilt laten.
Dat betekent voor een crisis al heldere
prioriteiten stellen.
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Deel II: Methodiek
Werken met toekomstverkenningen en
scenario’s heeft veel voordelen, hieronder
vier belangrijke voordelen: (Den Hartog,
2017; 7).
1. Toekomstverkennen en scenario’s helpen
je uit de waan van de dag te komen en niet
langer te denken in belemmeringen van
het heden;
2. Ze geven inzicht en begrip voor elkaars
waardesystemen en maken die waardesystemen ook bespreekbaar.
3. Omdat het altijd gaat om mogelijke,
fictieve toekomstbeelden (geen voorspellingen!), bieden toekomstverkenningen
een veilige plek om dingen uit te denken
en te bespreken met elkaar. Of om taboes
te doorbreken.
4. Zij bieden daardoor ook de kans om meer
mogelijkheden te bedenken en een grotere
beslisruimte te creëren. Dus: omdat je
meerdere toekomsten overweegt, krijg je
ook een veel breder palet aan mogelijkheden en handelingsruimte.

Een toekomstverkenning is vaak opgebouwd
als een wybertje. In het begin ligt de focus
op divergeren: het creëren van beelden over
de toekomst en mogelijke strategieën om
van de toekomst te profiteren. Daarna komt
een fase van convergeren: uit de veelheid van
ideeën moet een strategische keuze worden
gemaakt. Hieronder zie je in grote lijnen
welke plek de methoden in toekomstverkenning en scenariostudie die in fase 2 van de

Bron: Den Hartog, 2017;		
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Omgevingsvisie zijn gebruikt (Den Hartog,
2017; 22).
We nodigen je van harte uit om deze methoden toe te passen in een visie of beleidstraject waar jij mee bezig bent! Het kernteam
Omgevingsvisie kun je ook inschakelen om
een van de methodes te faciliteren in jouw
traject: weet ons te vinden!

Methode trendanalyse
Hoe: Trendgesprek

Trendanalyses – of trendstudies- vormen
vaak de basis van een toekomstverkenning.
Veel mensen hebben wel een idee van wat
een trend is; vaak denkt men aan een nieuwe		
gadget of een nieuwe mode. In toekomstverkenningen bedoelen we echter iets anders.
Een trend is een meetbare ontwikkeling die
duidelijke en relatief constante veranderingen in de tijd aangeeft. Bijvoorbeeld:
• De Nederlandse bevolking verkleurt:
het aandeel bi-culturele Nederlanders
neemt toe.
• Steeds meer Nederlanders rijden een
hybride auto.
• Steeds meer Nederlanders gaan op
vakantie in eigen land.
Toekomstverkenners kijken 360-graden om
zich heen naar trends en ontwikkelingen die
een drijvende kracht kunnen zijn van verandering en dus invloed hebben op hoe de
toekomst eruit kan gaan zien. Trends en
ontwikkelingen kunnen worden ingedeeld in
categorieën. Een veel gebruikte indeling is in
de categorieën van Sociale-, Technologische-, Economische-, Ecologische en Politieke trends. Soms worden hier nog juridische
trends aan toegevoegd. Het belangrijkste is
dat deze indeling helpt om een diverse sets
trends te bedenken.

Het denken over trends en drijvende krachten
is een gezamenlijk proces dat in een workshop wordt doorlopen. De inbreng van
anderen helpt om zelf op ideeën te komen.
Stap 1 Korte toelichting op de meerwaarde
van toekomstverkennen en de manieren van
kijken naar de toekomst (Zie ook bundel
Toekomstverkenning en scenario’s bij de
Omgevingsvisie Zaanstad, https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/de-omgevingsvisie ). Ga in de toelichting
ook in op hoe je trends kunt indelen.
Stap 2 Vraag de deelnemers om zoveel mogelijk trends en ontwikkelingen op geeltjes te
schrijven in 10 minuten. Plak de geeltjes op de
flipover die behoort bij een van de categorieën.
Stap 3 Laat de deelnemers langs de totale
opbrengst lopen. Als alle trends met post-its
op een muur zijn geplakt, dan kan een
gesprek ontstaan. Onder andere over de
samenhang tussen trends en de implicaties
van trends.
Stap 4 Geef iedereen drie stickers die ze
mogen plakken bij de trend/ontwikkeling die
het belangrijkst lijkt voor de toekomst.

Stap 5 Voer een plenair gesprek over de welk
een beeld hieruit naar voren komt. En waarom dit voor de groep de belangrijkste trends
zijn waar de organisatie zich op moet voorbereiden.
Tip: Dit kun je natuurlijk ook voor een
specifiek vraagstuk doen. Welke trends
zijn het meest belangrijk voor mobiliteit,
kansengelijkheid, duurzaamheid etc….
Tip: probeer altijd mensen binnen én
buiten de organisatie te ondervragen,
zodat er geen groupthink optreedt. Als het lukt
ook mensen buiten de sector erbij te betrekken
is dat nog beter: dan kun je makkelijker fundamentele aannames ter discussie stellen.
Hoe: Pijlen van de tijd

Een andere manier om veranderingen beter
te begrijpen is door te kijken waar trends
vandaan komen. Angela Wilkinson heeft dit
Pijlen van de Tijd genoemd. Trends zijn een
verschijnsel dat hoort bij een verandering die
al een hele tijd geleden is ingezet. Bijvoorbeeld, digitalisering is al ruim veertig jaar
geleden ingezet en de laatste tien jaar wordt
gesproken over een versnelling in het proces
van digitalisering. Je kunt een trend ook zien
vanuit een bepaald toekomstbeeld dat op je
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af komt. Bijvoorbeeld de gedigitaliseerde
toekomst van werk, waarin werk grotendeels
geautomatiseerd is en de rol van werknemers meer is gericht op sociale vaardigheden, creativiteit en ambachtelijkheid. De
verregaande digitalisering kun je vanuit dit
perspectief interpreteren, wat mogelijk
nieuwe inzichten oplevert. Tot slot kun je de
trend interpreteren vanuit een bepaalde
agenda van stakeholders of je eigen organisatie. Alle drie de pijlen van de tijd geven op
een andere manier inzicht in een trend.

Deze Pijlen van de tijd kunnen ook gebruik
worden in een workshop-setting om meer
inzicht te krijgen in trends. Geïnventariseerde
trends en ontwikkelingen kunnen met behulp van bovenstaande pijlen nader worden
geduid en onderscheiden.
Doorloop dezelfde stappen als bij de methodiek Trendgesprek (zie hierboven). En zoom
in op de volgende vragen:
• Welke (nieuwe) trends komen op ons af?
• Welke trends komen uit het verleden
(zoals ‘individualisering’)?
• En op welke trends hebben wij zelf invloed
(en zijn dus niet autonoom)?

Methodieken bij de
omgevingsscenario’s
Wat zijn Omgevingsscenario’s?

Omgevingsscenario’s zijn scenario’s over de
wereld om ons heen. In twee contrasterende
scenario’s zijn verschillende werelden geschetst. Deze scenario’s zijn extremer dan
we in de werkelijkheid kunnen verwachten.
Ze zijn bedoeld om het denken op te rekken.
Ze mogen daarom schuren en ongemakkelijk
zijn. Desondanks zijn scenario’s denkbaar,
plausibel, relevant en dus ook verrassend.
Omdat alle scenario’s denkbaar zijn, mogen
we niet kiezen ‘welke het gaat worden’.
Allemaal bevatten ze een dynamiek waarmee we in de toekomst te maken kunnen
krijgen. Wat we wel kunnen doen is er bewust mee aan de slag gaan. Het gesprek over
omgevingsscenario’s leidt tot een groter
inzicht in de consequenties van veranderingen en de impact ervan op de samenleving
en de leefomgeving.
Hoe: Ervaar de verschillende perspectieven

Het perspectievenraamwerk is zeer geschikt
voor complexe maatschappelijke vraagstukken en wordt vaak gebruikt voor scenario’s op
het gebied van waterbeheer, natuur, en
duurzaamheid. Zo ook bij de Omgevingsvisie.
Het uitgangspunt is dat individuen, gemeen26

schappen en samenlevingen worden getypeerd naar een bepaald perspectief of
wereldbeeld. Dit perspectief bepaalt hoe zal
worden gereageerd op veranderingen, of het
nu om economische, politieke, technologische, ecologische, of andere vormen van
verandering gaat. Langs twee assen, namelijk
sterke danwel zwakke groepsverbanden en
lage of hoge sociale regulering zijn er vier
perspectieven waardoor je naar een samenleving kunt kijken (Den Hartog, 2017; 49). Een
eerste stap, nadat je trends en ontwikkelingen
hebt verkend, in het komen tot een omgevingsscenario is een gesprek vanuit deze vier
perspectieven over Zaanstad en de zes opgaven die in de Omgevingsvisie centraal staan.
Stap 1 Zet de verschillende werelden uiteen.
Stap 2 Verdeel de deelnemers in vier
groepen van 4-8 deelnemers.
Stap 3 Voer een verkennend gesprek aan de
hand van de begeleidende vragen.
Ook al is het niet meteen een wereld waar je
je van nature senang bij voelt, blijf in deze
wereld en doordenk de vragen.
Neem daar 30 minuten voor, bespreek de
inhoudelijke inzichten plenair.
• Welke waarden zijn belangrijk in dit
scenario?
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• En wat betekent dit voor bijvoorbeeld
werk, wonen, relaties, inkomsten /
uitgavenpatronen, winkelen, recreëren in
Zaanstad?
• Met wie / wat gaat het goed, en met wie /
wat gaat het minder?
• Welke issues zijn opgelost?
• Welke nieuwe issues kunnen ontstaan?
Stap 4 En stap in de tegenoverliggende
wereld en herhaal de oefening.
Bespreek ook hier weer de inhoudelijke
inzichten plenair.
Stap 5 Neem daarnaast ook de tijd voor
observaties over hoe het is om deze oefening
te doen en in twee verschillende werelden te
stappen.
Opbrengst: Inzichten van vier perspectieven
op hoe de Zaanse samenleving omgaat met
veranderingen die er op de gemeente afkomen. Samen met de trends en ontwikkelingen vormen zij het hart van de te
ontwikkelen verhaallijnen van de omgevingsscenario’s.
Hoe: Verhaallijnen in de omgevingsscenario’s
doordenken voor je eigen vraagstuk

We hebben voor de scenario’s voor de Omgevingsvisie twee extreme basisscenario’s als
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uitgangspunt genomen en die verder ingekleurd voor Zaanstad. Je kunt deze scenario’s
gebruiken om je eigen vraagstuk tegen het
licht te houden.
In Duurzaam Verbonden Zaanstad wordt
de dominante cultuur bepaald door inwoners die op (jong)volwassen leeftijd naar
Zaanstad zijn getrokken. Zij zijn progressief,
assertief en weten de ingangen naar bestuurders en beslissers te vinden. Met hun
inzet voor groene buurtinitiatieven laten ze
zien mee te willen doen in het verduurzamen
van de leefomgeving. De gemeente kan deze
maatschappelijke energie stimuleren en
verder aanboren.Tegelijkertijd kunnen ze met
hun energieke verduurzamingsdrift de
inwoners overschaduwen die juist verandering vrezen. Aandacht voor hun zorgen en
nuancering in de aanpak is belangrijk om
breed de inwoners aan boord te krijgen.
In Ondernemend Authentiek Zaanstad is
een behoudende houding dominant. Men
grijpt terug op traditionele waarden en eigen
kracht. Trots op de Zaanse cultuur en het
Zaans ondernemerschap zijn elementen
daarvan. Verandering wordt doorgaans niet
als iets positiefs gezien. Wantrouwen tegen
instituties en overheidsingrijpen is groot.

Kenmerken van de scenario’s
Duurzaam Verbonden Zaanstad

•
•
•
•
•

• Diverse bevolkingssamen-		
stelling
• Gericht op AMS
• Platteland: beleving 		
centraal
• Open netwerken
Duurzaam, circulair ideologisch gedreven
Hoge normen pushen (veiligheid, gezondheid)
Intensief samenwerken met semioverheden
Pionieren, experimenteren (bijv. thuisonderwijs)
Economie stabiel/lichte krimp

Ondernemend authentiek Zaanstad

•

•
•
•
•
•
•

Relatief homogene 		
bevolkingssamenstelling
• Gericht op de Zaanstreek
• Platteland: productie 		
centraal
Gesloten netwerken
Duurzaam circulair pragmatisch gedreven
Traditionele normen behouden
Enige mate van wantrouwen tegen instituties
Zekerheid, controle (bijv. bedrijfsopleidingen)
Economie stabiel/lichte stijging

Stap 1 Zet kort beide scenario’s uiteen en
neem de deelnemers mee naar Zaanstad in
2040.

Stap 2 Deel de deelnemers in een aantal
groepen in en neem een korte leespauze om
het scenario te lezen (zie bijlage 4). Neem je
vraagstuk en ga aan de hand van onderstaande begeleidende vragen in gesprek. In
de eerste ronde wordt de opgave vanuit het
eerste scenario verkend en in de tweede
ronde vanuit het andere scenario. Kijk daarbij
ook naar de samenhang met de zes strategische opgaven (verstedelijking, economische
ontwikkeling, kansengelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid).
Neem 45 minuten de tijd voor elk scenario
en maak daarbij gebruik van de volgende
vragen:
• Welke elementen uit het scenario herken
je nu al?
• Welke zaken mis je en hoe zouden die in
het scenario uitpakken?
• Welke waarden zijn dominant in de
samenleving? En wat betekent dit voor
bijvoorbeeld werk, wonen, relaties,
inkomsten/uitgavenpatronen?
• Welke groepen doen het goed en welke
minder, wie zijn de verliezers en waarom is dit?
• Welke nieuwe issues zouden kunnen
spelen en welke zijn opgelost?
• Waarmee voelen mensen zich verbonden?:
lokaal (straat, buurt) en groter (Amsterdam, Noord Holland, Nederland, EU)

• In hoeverre heeft Zaanstad een schone
groene omgeving?
• Hoe is de energietransitie verlopen?
• Waar is het druk? Gezellig / te druk?
• Hoe zit het met de gezondheid van de
Zaankanters? Welke type ziektebeelden
komen vaak voor? En wat zijn de achterliggende oorzaken (demografie, leefstijl,
leefomgeving)
• Hoe zijn maatschappelijke vangnetten
geregeld? (voedselbanken, schuldhulp,
kinderopvang, thuiszorg, etc.)
• Wat is de uitwerking van technologie op de
manier waarop mensen werken, reizen /
forenzen, recreëren en met elkaar omgaan?
• Wat betekent het scenario voor je eigen
vraagstuk?
• Wat betekent het voor een van de
strategische opgaven van Zaanstad?
• Wat betekent dit voor de rol van beleid
gericht op de strategische opgaven?

om toe te zien op naleving van een aantal
basale regels. In het scenario waarin heel
veel initiatieven vanuit de maatschappij
opgepakt worden, zou je als overheid misschien vooral moeten inzetten op het zo
goed mogelijk faciliteren van die initiatieven.
Tip: Een mix van mensen, van een vakspecialist van de gemeente op het gebied van
milieu, iemand van de GGD tot een directeur van
een theater en een circulair ondernemer, geeft
het gesprek verschillende verrijkende perspectieven.
Tip: Het is niet gemakkelijk om je in de
toekomst te verplaatsen en van daaruit
te denken. Vaak gaat het gesprek toch weer
over de wereld van nu en wat er gister in de
krant stond. In toekomstworkshops is het
daarom aan te raden om met goede facilitators te werken die het gesprek iedere keer
terug kunnen brengen in de juiste tijd.

Stap 3 De rol van de overheid is in beide
scenario’s minimaal benoemd. Dit nodigt uit
om te bedenken wat de samenleving en het
bedrijfsleven kunnen doen. Sta aan het eind
van de workshop plenair stil bij de rol die
voor de overheid in beide scenario’s is weggelegd. Als ondernemers bijvoorbeeld heel
veel taken oppakken, dan ben je er als overheid misschien vooral als laatste vangnet en
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Methodieken bij beleidsscenario’s

Hoe: Ervaar de impact van de verschillende
overheidsrollen in de beleidsscenario’s

Wat zijn beleidsscenario’s?

In tegenstelling tot omgevingsscenario’s draait
het bij beleidsscenario’s wel om keuzes voor een
aanpak en dus voor een scenario (of een combinatie). Beleidsscenario’s helpen om de uitwerking van een bepaalde beleidsaanpak te
analyseren met als doel om flexibeler en robuuster beleid te ontwikkelen. Welke keuzes kunnen
we als overheid zelf maken om een gewenste
toekomst in 2040 dichterbij te brengen? Denk
daarbij aan doelstellingen als het CO2-neutraal
zijn in 2030 of de bouw van 20.000 woningen
met kwaliteit tot 2040. Welke ongewenste
ontwikkelingen hebben we weten te vermijden?
Wat zijn de knoppen waaraan we kunnen draaien en met welke gevolgen? Er zijn beleidsscenario’s gemaakt (mede op basis van Zaanse
Evenwicht, MAAK.Zaanstad, Platform 31 etc.)
om een grondig inzicht te krijgen in de consequenties van verschillende soorten beleidslijnen.
Deze scenario’s beschrijven de rol, houding en
aanpak van beleid bij maatschappelijke vraagstukken, alsmede de uitwerking van beleid op de
samenleving en de leefomgeving. Ook leggen
beleidsscenario’s de zwakke plekken en negatieve uitwerkingen van een beleidsstrategie bloot.
Anders waren die misschien lange tijd een blinde
vlek gebleven en daardoor achteraf gezien als
een ‘weeffout’.
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Stap 1 Korte toelichting op de verschillende
overheidsrollen.
In de verticale as ligt het accent op de inspanningen: ligt het accent op het leveren
van voorgenomen prestaties en het behalen
van voldoende resultaten, of op het creëren

van de juiste randvoorwaarden? De horizontale as gaat over de rol van betrokken burgers en stakeholders bij de realisatie van
overheidsdoelen. Links op de as vertrouwt
de overheid vooral op zichzelf. Rechts is er
ook ruimte voor anderen en ontstaat de
noodzaak voor samenwerking. Meer info is
te vinden op www.nsob.nl

Presterende overheid

Netwerkende overheid

Rechtmatige overheid

Responsieve overheid

Zorg dat de deelnemers aan de sessie zich
kunnen verplaatsen in de vier verschillende
rollen. Maak het interactief door de volgende vragen te stellen: Waar denk jij aan bij een
presterende overheid? Wat doet zo’n overheid wel of juist niet? Wat voor soort medewerkers werken er bij een rechtmatige
overheid?
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Stap 2 Verdeel de deelnemers over vier
groepen. Elke groep gaat met een beleidsscenario en daarmee een overheidsrol aan de
slag. Las een korte leespauze in om het
beleidsscenario te lezen (zie bijlage 6). In de
scenario’s is ervan uitgegaan dat de doelen
op de zes opgaven in 2040 zijn bereikt op
basis van het instrumentarium dat je als
overheid vanuit elke specifieke rol ter beschikking staat.
Neem daar 45 minuten de tijd voor. Maak
daarbij gebruik van de volgende vragen:
• Welke situatie ontstaat er door de acties
(of afwachtendheid) van bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties,
medeoverheden en anderen?
• Welke verwachtingen hebben stakeholders en burgers van de overheid? En hoe
reageert de overheid op deze verwachtingen? (bijvoorbeeld t.a.v. kosten en lasten,
regeldruk, handhaving, bureaucratie, …)
• Welke reactie maakt de inzet van de
overheid los?
• Wat doen stakeholders onafhankelijk van
overheden uit eigen initiatief?
• Wat gebeurt er als de overheid deze rol
overdrijft?
• Welke excessen zouden kunnen ontstaan?
(kosten, personeel, bureaucratie, frauderende bedrijven en burgers, verergering
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problematiek strategische opgaven,….)
• Welke onvoorziene effecten kunnen
ontstaan door deze overheidsrol? (gunstig
en ongunstig)
• Waar heeft de overheid geen antwoord op?
• Welke beperkingen zitten in deze rol?
Tip aan de facilitor: Zorg dat de
deelnemers vanuit de aangereikte
overheidsrol en met het vizier op 2040
gericht blijven nadenken en niet in een
andere overheidsrol gaan kruipen.
Tip aan de facilitator: De insteek van
de beleidsscenario’s is: dit is hoe de
overheid vanuit deze rol aan de strategische
opgaven werkt. Natuurlijk met met het oog
op het bereiken van alle doelen, maar net als
in de echte wereld lukt dat niet altijd om alle
doelen te behalen. Dus dan is het aan de
groep om verder na te denken over wat de
overheid kan doen vanuit die rol om die
doelen te halen. Dan komen ook de schaduwzijden en beperkingen vanzelf aan bod.
Stap 3 Blijf in dezelfde groepssamenstelling
en stap in de tegenoverliggende wereld en
herhaal de oefening.
Stap 4 Bespreek plenair de inhoudelijke
aanvullingen op de beleidsscenario’s. Als ook

de inzichten die het de deelnemers heeft
gebracht over de reikwijdte van de overheidsrol.
Opbrengst: Deelnemers spreken vooraf
soms een voorkeur uit voor een van de
rollen. Echter tijdens het gesprek blijkt al
snel dat het je niet lukt om vanuit één rol
alle opgaven te realiseren. Vroeg of laat loop
je tegen grenzen aan en dan biedt een van de
andere rollen uitkomst. Dat is voor veel
deelnemers een eye-opener. Door deze
oefening weet je beter en bewuster welke
verschillende rollen je nodig hebt en welke
beleidsopties je ter beschikking staan om het
vraagstuk op te lossen.
Hoe: Beleidsopties op tafel door brainwriting

Een tweede methodiek die je kunt gebruiken
in de beleidsscenario’s en overheidsrollen, is
het ontwikkelen van concrete beleidsopties.
Welke keuzes kunnen we als overheid zelf
maken om een gewenste toekomst in 2040
dichterbij te brengen?
Stap 1 Korte in introductie beleidsscenario’s/
overheidsrollen. Zorg dat de deelnemers aan de
sessie zich kunnen verplaatsen in de vier verschillende rollen. Maak het interactief door te
vragen naar: Waar denk jij aan bij een presterende overheid? Wat doet zo’n overheid wel of juist

niet? Wat voor soort medewerkers werken er
bij een rechtmatige overheid?
Stap 2 Verdeel de deelnemers in vier groepen. Lees en bespreek de beleidsscenario’s. Is
het scenario herkenbaar? Ken je voorbeelden
van projecten of programma’s die goed
passen in dit beleidsscenario?
Stap 3 Brainwrite beleidsopties voor de zes
opgaven in samenhang vanuit je overheidsrol.
• Op tafel liggen zeven vellen A3 papier. Op
elk vel staat één van de zes opgaven, of
het kopje ‘ samenhang’. Elke deelnemer
neemt een vel papier voor zich en krijgt 3
minuten de tijd om zoveel mogelijk ideeën
op te schrijven om de doelstelling te
bereiken vanuit het gegeven beleidsscenario. In de beleidsscenario’s staan voorbeelden genoemd. Daar kunnen de
deelnemers op voortbouwen en aanvullen.
• Na 3 minuten schuift iedereen zijn blaadje
door en ga je aanvullen wat degene voor je
heeft geschreven
• De eerste drie rondes duren 3 minuten, de
laatste vier rondes 4 minuten. Facilitator
houdt tijd bij. Als er minder dan zeven
deelnemers zijn, worden alsnog alle
blaadjes beschreven en doe je dus ook
zeven rondes.

• Als je alle blaadjes bekeken hebt, krijg je
weer het blaadje terug waarmee je bent
begonnen. Lees het door en selecteer drie
maatregelen die het beste bij deze opgave
passen, beredeneerd vanuit het betreffende beleidsscenario. Dit mogen ook de
voorbeelden uit de tekst op de voorkant
van het blad zijn.
Stap 4 In de groep deel je je bevindingen, en
bespreek je met elkaar de opbrengsten
• We gaan toewerken naar welke maatregelen/beleidsopties moeten worden meegenomen in dit beleidsscenario. Aan het
einde van het uur hebben we een top 3 van
maatregelen per strategische opgaven.
Daarbinnen zijn een aantal beleidsopties
die een impact hebben op meerdere
strategische opgaven. Steeds beredeneerd
vanuit de overheidsrol die centraal staat in
het beleidsscenario. Licht ook toe waarom
een beleidsoptie die is bedacht bij nader
inzien niet wordt meegenomen.
• Voor het blaadje samenhang: belangrijk te
checken of er overlap is met de andere
blaadjes.
Begeleidende vragen om het gesprek mee te
starten:
• Was het gemakkelijk om als overheid in
deze rol het doel te bereiken?

• Welke maatregel zou je beslist niet
moeten nemen?/Welke komt onderaan de
lijst?
• Welke maatregel is niet passend bij deze
rol, maar is wel echt nodig? M.a.w. welke
maatregel is nodig om het doel te
bereiken, maar past niet bij deze rol.
Stap 5 De brainwrite heeft geleid tot een
groot aantal mogelijk beleidsopties, rijp en
groen. Vervolgens worden plenair de uitkomsten besproken. Welke drie beleidsopties
dragen het meeste bij aan het behalen van
de doelen. Beleidsopties die bijdragen aan
meerdere opgaven en dus aan de samenhang
,verdienen de voorkeur.
Tip: het voordeel van de brainwrite-methodiek is dat iedereen zijn
ideeën kan inbrengen, los van groepsdynamiek. Ook geeft het de mogelijkheid om
voort te bouwen op ideeën van anderen.
Tip: De brainwrite is ook een goede
oefening om in samenhang vanuit de
zes strategische opgaven te kijken naar je
eigen vraagstuk waar je op dat moment mee
bezig bent (b.v. visie op sport).
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Methodiek ruimtelijke vertaling

doelen op de zes strategische thema’s te
bereiken.”

Wat is een ruimtelijke vertaling?

De scenario’s worden gebruikt bij het maken
van een omgevingsvisie, vandaar dat het
van belang is de inzichten zo veel mogelijk
ruimtelijk te vertalen in de vorm van integrerende ontwerpen van kwaliteiten, opgaven en
ambities. Door ontwikkelingen die in de
scenario’s worden beschreven ruimtelijk te
vertalen in kaarten en beelden, worden de
scenario’s minder abstract en vrijblijvend.
Door de ruimtevraag vanuit de zes strategische opgaven te confronteren met het beeld
van het grondgebruik en de ondergrond in
Zaanstad wordt inzicht geboden in de concrete betekenis van de beschreven ontwikkelingen voor gebruiksfuncties en activiteiten in de
fysieke leefomgeving. Zo wordt duidelijk waar
in Zaanstad de beschreven ontwikkelingen
kunnen neerslaan en wat die ontwikkelingen
of het voorgestelde beleid betekenen in een
gebied, wijk of buurt.
Hoe: Ruimtelijk atelier, brainstorm/presure cooker

Stap 1 Korte aftrap over de zes strategische
opgaven van Zaanstad en de doelen die we in
2040 bereikt willen hebben. De opdracht luidt:
“Maak een samenhangend ruimtelijk ontwerp
voor de stad in 2040, waarbij je gebruik maakt
van de maatregelen/beleidsopties om de
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Stap 2 Verdeel de deelnemers over groepen
niet groter dan acht personen. De deelnemers
buigen zich over concrete voorbeelden van
beleidsopties/ maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de zes strategische
opgaven en de ruimtelijke vertaling voor
Zaanstad. Het gaat om een brainstorm-oefening, dus bezwaren mogen kort benoemd en
genoteerd worden, maar gaan we niet uitgebreid bediscussiëren. De kunst is daarbij de
samenhang tussen alle opgaven voor ogen te
houden. Dit zijn de opgaven:
• Duurzaamheid: 2040 hele gemeente CO2
neutraal
• Verstedelijking: groei met kwaliteit (20.000
woningen binnenstedelijk bouwen)
• Gezondheid: een stad die uitnodigt tot
gezond leven
• Kansengelijkheid bevorderen: sterke wijken
en talentontwikkeling
• Veiligheid: droge voeten en veilige straten
• Economie: economische diversiteit en
voldoende werkgelegenheid
Facilitator begeleidt het gesprek, notulist maakt
schriftelijk verslag en stedenbouwkundige tekent
mee op de kaart. Neem 2 uur voor dit gesprek.
Daarbij kun je gebruik maken van begeleidende
vragen die in bijlage 3 zijn opgenomen.

Stap 2a Als opwarmer: in de ruimte hangt
kaartmateriaal over de situatie van Zaanstad
op alle opgaven. Nodig de deelnemers uit om
een rondje te maken langs de kaarten, houd
de beleidsopgaven voor ogen en schrijf een
hartenkreet op een geeltje. Wat moet volgens
jou ten minste terug komen in de ruimtelijke
contour van Zaanstad?
Stap 2b Gesprekstarter voor facilitatoren:
Een gemakkelijke manier om het gesprek over
ruimte en Zaanse opgaven te starten, is door
te beginnen met de hoofdlijnen die er nu in
Zaanstad zijn.
• Start met gebiedsduidingen en grove
contouren. Opdracht aan stedenbouwers:
teken eerst de Zaan en contouren.
Welke lijnen zien we nu al, hebben we al
getekend op het gebied van bijv. Maak.
Zaanstad?
• Denken we dat we deze nog hebben in
2040? Bijv. landelijk gebied tekenen en dan
hebben we dit gebied onder water staan
voor verduurzamingsopgave of binnenstedelijk opgelost? Zo krijg je ook meteen het
gesprek op de hoofdopgaven van de stad.
Tip voor facilitator: Het gaat om de
grote lijnen, contouren: stadniveau,
gebiedsniveau, in functieniveau. Welke
contouren worden er dan geschetst? Het is

verleidelijk om op microniveau te werken. Als
deelnemers over straatniveau praten, breng
je ze terug naar stads- of gebiedsniveau.
Stap 3 Geef je ruimtelijk ontwerp een titel en
presenteer het in een pitch van twee minuten.
Welke accenten legt de groep en waarom?
Stap 4 Voer een plenair gesprek over de
overeenkomsten en verschillen van de
diverse ruimtelijke ontwerpen.

Methodiek windtunnel
Wat is een windtunnel?

De windtunnel is de laatste stap in het scenariotraject en de ultieme stresstest. Het begrip
windtunnel komt uit de vliegtuigindustrie. In
de windtunnel wordt het nieuw ontwikkelde
vliegtuig onder allerlei weersomstandigheden
getest om te kijken of het robuust genoeg is.
In onze windtunnel worden ruimtelijke richtinggevende uitgangspunten en de daarbij
behorende beleidsopties getest. Houden zij
stand binnen de twee omgevingsscenario’s:
Duurzaam Verbonden Zaanstad en Ondernemend Authentiek Zaanstad? Is het makkelijk
of juist moeilijk om in deze twee mogelijke
toekomsten als gemeente je doelen te bereiken? Waar loop je vast en moet je wellicht
aanpassingen doen?

Hoe: Casus Centrum-Oost

Stap 1 Korte toelichting op de meerwaarde
van toekomstverkennen en de twee omgevingsscenario’s. Daarnaast is voor de casus
Centrum-Oost een aanvullend scenario
ontwikkeld.

Crisisscenario: Wat als?

Het is 2041 en er heeft weer een grote
economische crisis plaatsgevonden. De
vraag naar sociale huisvesting stijgt snel
(15% per jaar) en de economische groei
is afgenomen tot -2% per jaar (BNP).
Wat betekent dit voor jullie opgave?

Stap 2 Verdeel de deelnemers over drie
groepen. Las een leespauze om het eerste
scenario Zaanstad Duurzaam Verbonden te
lezen. Ga vervolgens eerst individueel na of
de voorliggende beleidsoptie/maatregel
goed realiseerbaar is in dit scenario? Deelnemers kunnen scoren met een plus, een min
of plus/min en geven een korte toelichting
op een scoreblad. Verderop zie je een voorbeeld van een ingevul scoreblad.
Tip: door deelnemers individueel te
laten scoren, wordt hun eerste oordeel
niet door de groepsdynamiek beïnvloed en

weet je dat iedereen alle opties heeft doorgelezen.
Stap 3 Daarna worden onder leiding van een
facilitator de bevindingen in de groep besproken. Vragen die daarbij aan de orde
komen, zijn onder meer:
• Hoe goed zijn de beleidsopties bij dit
uitgangspunt te realiseren?
• Welke middelen heb je dan nodig?
• Welke locaties komen in beeld
• Welke inzichten geven de beleidsopties
samen over het richtinggevende uitgangspunt?
Stap 4 Herhaal deze stappen ook voor het
tweede scenario Ondernemend en Authentiek Zaanstad en het crisisscenario. Bespreek
dan de totale opbrengst in de groep.
• Is je doelstelling in alle drie de scenario’s
te behalen?
• Wat werkt goed in meer dan één scenario
en is dus vrij robuust?
• Wat werkt maar in één scenario en is dus
vrij risicovol?
Stap 5 Bespreek plenair de opbrengsten en
inzichten uit windtunnel, als ook de praktische vervolgstappen die de deelnemers gaan
toepassen o.b.v. de sessie.
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Voorbeeld Casus Centrum-Oost
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Bijlagen
Bijlage 1:
Zes opgaven

Thema's Omgevingsvisie Zaanstad
Verstedelijking
Groei met kwaliteit
Steden zijn populair en groeien overal ter wereld. De Metropoolregio Amsterdam is daar een
lichtend voorbeeld van en Zaanstad neemt in die regio een bijzondere positie in: in de
onmiddellijke nabijheid van Amsterdam, uitstekend bereikbaar en met een unieke combinatie
van stad en land. Om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, heeft Zaanstad
binnen MRA-verband toegezegd om 20.000 woningen te bouwen. Zaanstad zal met maar
liefst 50.000 mensen groeien naar een stad van 200.000 inwoners. De typisch Zaanse
identiteit willen we ook in de toekomst graag behouden en is ook een kans om het Zaanstad
van de toekomst op geheel eigen wijze vorm te geven.
Groei betekent een groter beslag op de beschikbare ruimte – zowel boven als onder de grond –,
maar ook op voorzieningen en bestaande verkeersverbindingen. Het is daarom belangrijk om
de bestaande woningen en voorzieningen te verbeteren en tegelijkertijd nieuwe toe te voegen
die de stad voor bestaande bewoners aantrekkelijker maken en aansluiten bij de wensen van de
bewoners van de toekomst.

Gezondheid
Een stad die uitnodigt tot gezond leven
Een gezonde stad is een stad met gezonde lucht, gezond water en een goede bodemkwaliteit.
Een stad zonder geur- en geluidsoverlast, die bestand is tegen extreme uitspattingen van het
klimaat, zoals hitte en regenval. Maar daarmee zijn we er nog niet. We worden steeds ouder.
We zitten steeds meer en bewegen minder. Een gezonde stad is ook een stad die mensen
ondersteunt om gezond te leven. Dat kan bijvoorbeeld door goede ﬁets- en wandelpaden en
openbaar groen, waar mensen kunnen bewegen en elkaar ontmoeten. Een gezonde stad is
vooral ook een stad waar mensen voor elkaar zorgen, waar ze zich veilig voelen, waar sociale
verbanden gekoesterd worden en ouderen niet vereenzamen.

Duurzaamheid
CO2 neutraal in 2040
Duurzaamheid staat inmiddels wereldwijd op de beleidsagenda’s. Ondanks ambitieuze
afspraken, zoals in het klimaatakkoord van Parijs, lijken we voortdurend achter de feiten aan te
lopen. De Zuidpool smelt harder dan verwacht en de CO2-uitstoot lijkt maar moeilijk in te
dammen. Hoogste tijd om ook in Zaanstad alle zeilen bij te zetten. Dat begint bij de
energietransitie naar duurzame brandstof in alle sectoren van de samenleving. Daarmee zijn
we er nog niet. Ook in onze productie liggen kansen als we afval weten te gebruiken als
grondstof en daarmee de economie circulair maken. In de inrichting van de stad moeten we
nadenken over risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt, zoals hitte en
extreme regenval. En natuurlijk pakken we vaker de ﬁets of het openbaar vervoer dan de auto.
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Kansengelijkheid
Sterke wijken en talentontplooiing

Verschillen tussen mensen en wijken geven kleur aan de stad. Mensen maken eigen keuzes en elke
wijk heeft zijn eigen karakter. We zien echter ook dat sociale scheidslijnen en het maatschappelijk
ongenoegen in heel Nederland toeneemt. Ondanks dat Zaanstad in verhouding tot andere steden
redelijk gemengde wijken heeft, komen mensen met verschillende achtergronden elkaar steeds
minder vaak tegen op straat, bij de bakker, in de bus, in het park of op de werkplek. Mensen raken van
elkaar vervreemd en het onderling vertrouwen in elkaar en de samenleving neemt af. Daarom
moeten we zorgen dat barrières worden weggenomen, zowel ruimtelijke als sociale. Een belangrijke
sleutel voor sterke wijken is de aanwezigheid van goede openbare ruimte, voldoende en goede
voorzieningen en bedrijvigheid. Verschillende soorten mensen moeten zich er thuis voelen. Mensen
met verschillende achtergronden, opleidingen, leeftijden en leefstijlen. Daarnaast weten we dat
vooral een goede opleiding de kansen in het leven bepaalt. Kinderen met hoog opgeleide ouders
hebben twee keer zo veel kans op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs als kinderen
met lager opgeleide ouders. Dat heeft alles te maken met de kansen die je krijgt en de mogelijkheden
die je ouders je aanreiken. Daarom is een goede startpositie van kinderen essentieel om ieders talent
te ontwikkelen. Iedereen in Zaanstad moet mee kunnen doen.

Veiligheid
Droge voeten en veilige straten

Een gevaar zit in een klein hoekje. Als we onze stad veilig willen maken, moeten we dus aan heel veel
aspecten denken. Van bescherming tegen gevaarlijke stoﬀen, voorkomen van wateroverlast en
brandveiligheid tot het zo veilig mogelijk inrichten van onze wegen. Veiligheid heeft ook een sociaal
aspect. Voelen mensen zich veilig op straat, dan kunnen ze meedoen. Dat gevoel kan groter worden
door een eﬀectieve bestrijding van criminaliteit, maar ook door te zorgen voor open wijken waarin
weinig verborgen gaat en mensen elkaar kennen en ontmoeten in de openbare ruimte.

Economie
Diverse economie en voldoende werkgelegenheid

De economie groeit weer, maar steeds vaker stellen wetenschappers, waaronder econoom Kate
Raworth, dat niet iedereen van de groei proﬁteert en er bovendien natuurlijke grenzen aan de groei
zitten. De schade die groei veroorzaakt kan niet eindeloos doorgaan. Dat betekent dat we anders
moeten leven en produceren. Hier liggen kansen voor nieuwe innovatieve en duurzame bedrijven die
bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie.
Zaanstad kent vooral veel traditionele industrie, waarvan de voedselindustrie wereldfaam heeft. Die
industrie gaat samen met een vooral praktisch opgeleide beroepsbevolking. Er liggen kansen voor
andere typen bedrijven, bijvoorbeeld in het toerisme en de kennisindustrie. Meer variatie maakt de
economie sterker. Dat is belangrijk, omdat ook wij de gevolgen merken van allerlei geopolitieke
ontwikkelingen zoals de Brexit en dreigende handelsoorlogen. De arbeidsmarkt vraagt om diversiteit
in opleiding en ervaring. In tegenstelling tot veel andere steden kent Zaanstad nog een groei in de
beroepsbevolking. Dat biedt kansen, mits we investeren in goed onderwijs en in een leven lang te
leren. Ook zullen we in onze ﬂorerende regio voldoende ruimte moeten creëren voor nieuwkomers
uit binnen- en buitenland. Dat is geen doel op zich, maar heel hard nodig om de voorziene krimp van
de beroepsbevolking te compenseren.

De ruimte in de Randstad is schaars, niet alleen boven, maar ook onder de grond. Trends als verdichting, bodemdaling, klimaatadaptatie, digitalisering en
energietransitie hebben ook gevolgen voor de ondergrond. Meer woningen en bedrijven betekent ook meer kabels en leidingen in de grond. De

Ondergrond energietransitie, waarin we veel meer met elektriciteit en warmte-netten gaan doen, vergroot dit beslag nog eens. Tegelijkertijd willen we, om ons
Drukte in de leefklimaat te verbeteren, ook meer bomen in de stad. De wortels van die bomen moeten ook ergens heen. Denk daarnaast ook aan de gevolgen van
ondergrond bijvoorbeeld ondergronds parkeren en ondergrondse afvalinzameling, maar ook aan vervuilde grond. Daarnaast hebben we in de Zaanstreek nog te

maken met een aantal ontwikkelingen die typerend zijn voor deze streek, zoals de funderingsproblematiek, de daling van het maaiveld in stedelijk- en
veenweide gebied en recente archeologische vondsten. Een ingreep boven de grond heeft dus altijd consequenties onder de grond en dat vraagt om goed
doordachte, integrale en driedimensionale aanpak.

5 Naast de de zes opgaven kijken we bij elk van de opgaven ook naar de ondergrond. Alles wat we boven de grond doen, heeft immers ook impact onder de grond. voorstel om
Ondergrond op te nemen in een voetnoot met een toelichting dat de impact van de bovengrondse maatregelen een ondergrondse impact heeft waar we aandacht voor vragen.
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Bijlage 2: Doelen op strategische
opgaven 2040
Verstedelijking: groei met behoud van kwaliteit

• Bouw van 20.000 woningen
• Groei van 50.000 mensen tot 200.000
inwoners
• Zaanse identiteit behouden én Zaanstad
van de toekomst op eigen wijze vormgeven
• Groter beslag op beschikbare ruimte
(boven- en ondergronds)
• Grotere druk op voorzieningen en bestaande verkeersverbindingen
• Ambitie om bestaande woningen en
voorzieningen te verbeteren en aan te
vullen
• Aansluiten bij wensen van bewoners van
de toekomst
Economie: divers en voldoende werkgelegenheid

• Inzet op circulair: duurzamer produceren
en consumeren
• Aantrekken van innovatieve en duurzame
bedrijven
• Meer variatie in bedrijvigheid maakt de
economie van Zaanstad sterker
• Naast traditionele Zaanse industrie met
voornamelijk banen voor praktisch opgeleide beroepsbevolking, ook stimuleren
van toerisme en kennisintensieve industrie
• Beroepsbevolking van Zaanstad heeft
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meer kansen bij een arbeidsmarkt die
vraagt om diversiteit in opleiding en
ervaring
• Investeren in passend onderwijs en in een
leven lang leren
• Ruimte creëren voor nieuwkomers uit
binnen- en buitenland
Kansengelijkheid: sterke wijken en talentontplooiing

• Verschillende soorten mensen moeten
zich in Zaanstad thuis voelen. Mensen met
verschillende achtergronden, opleidingen,
leeftijden en leefstijlen.
• Verschillen tussen mensen en wijken
geven kleur aan de stad. Elke wijk zijn
eigen karakter.
• Ruimtelijke en sociale barrières in
Zaanstad wegnemen die verhinderen dat
mensen met verschillende achtergronden
elkaar in het dagelijks leven ontmoeten
• Inzet op de aanwezigheid van goede
openbare ruimte, voldoende en goede
voorzieningen en bedrijvigheid
• Stimuleren van een goede startpositie van
kinderen via het onderwijs om hun talent
te ontwikkelen
Gezondheid: een stad die uitnodigt tot gezond leven

• Inzet op gezonde lucht, gezond water en
een goede bodemkwaliteit.

• Verminderen van geur- en geluidsoverlast
• Maatregelen treffen voor een klimaatadaptieve stad: bestand tegen 		
weersextremen, zoals hitte en regenval.
• Infrastructuur en stedelijk groen in alle
wijken is gericht op beweegvriendelijkheid,
gezondheid en ontmoeten
• Inclusieve stadsinrichting, ook toegankelijk voor ouderen, mensen met verschillende (extreme) fysieke maten en met
beperkingen
• Bouwen aan een gezonde stad waar
mensen voor elkaar zorgen, zich veilig
voelen, waar sociale verbanden gekoesterd
worden en ouderen niet vereenzamen.
Duurzaamheid: CO2-neutraal in 2040

• Energietransitie naar duurzame brandstof
in alle sectoren van de samenleving.
• Circulaire economie: afval gebruiken als
grondstof
• Maatregelen voor een klimaatadaptieve
stad
• Verduurzamen van vervoer: stimuleren
van fietsen en gebruik van openbaar
vervoer en deelplatforms
• Stedelijk groen en stedelijke infrastructuur
stimuleren biodiversiteit in de stad
• Inzet op verbeteren natuurkwaliteit in het
landelijk gebied t.b.v. kwaliteit van leven

Veiligheid: droge voeten en veilige straten

• Continue aandacht voor:
·· Bescherming tegen gevaarlijke stoffen
·· Voorkomen van wateroverlast
·· Brandveiligheid
• Het zo veilig mogelijk inrichten van onze
(vaar)wegen, fietspaden en spoorovergangen.
• Borgen van sociale aspecten van veiligheid: als mensen zich op straat veilig
voelen, dan kunnen ze meedoen.
• Effectieve bestrijding van criminaliteit en
ondermijning
• Woningbouw gericht op transparante
wijken waar mensen elkaar kennen en
ontmoeten in de openbare ruimte.

•
•

•

•

van ondergronds parkeren en 		
afvalinzameling
Aanpak van vervuilde grond
Samen met eigenaren van gebouwen
werken aan oplossingen voor de 		
funderingsproblematiek
Keuzes maken voor het peil w.b.t. de
daling van het maaiveld in stedelijk- en
veenweide gebied
Beleid ontwikkelen en een doordachte,
integrale en driedimensionale aanpak voor
archeologisch onderzoek bij ondergrondse
ingreep vondsten

Ondergrond: drukte in de ondergrond

• Omgaan met schaarse ruimte
• Rekening houden met gevolgen voor de
ondergrond door verdichting, bodemdaling, klimaatadaptatie, digitalisering en
energietransitie
• Slim organiseren van aanleg van kabels en
leidingen bij een toename van woningen
en bedrijven
• Ruimte creëren voor ondergronds wortelstelsel van bomen in de stad.
• Maatwerkoplossingen voor meerdere
ondergrondse functies in gebieden met
specifieke kenmerken. Bijvoorbeeld aanleg
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Bijlage 3: Begeleidende vragen t.b.v. het denken in samenhang
Als je zelf met het ontwikkelen van beleid of
(deel)visies bezig bent, kun je de volgende
vragen gebruiken om helder te krijgen wat de
samenhang met de zes opgaven is:
Inhoud:

• Wat is de relatie tussen je beleid/visie en
de zes strategische opgaven?
• Wat is de impact van de zes strategische
opgaven op mijn voorstel?
Tijd:

• Wat is de impact van je beleid/visie
morgen, overmorgen en 2040. Maar ook
andersom?
Schaal:

• Wat is de impact van mijn beleid/visie op
de wijk, maar ook voor Zaanstad als
geheel en op metropoolniveau? En wat
speelt daar wat voor mijn voorstel van
belang is?
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Rol:

• Wat vraagt dat van mij als Zaanse
gemeente en waarom?
• Welke rol heb ik? En met wie werk ik dan
samen en zoek ik partnerschap?
• Wat is de impact op de samenleving en
het werk van m’n collega’s?

Bijlage 4: Omgevingsscenario’s

Bevolking en bereikbaarheid

meer gericht op hoogwaardige bewerking en
voldoet aan strenge milieueisen. De eerste
bewerkingsslag van bulkproducten vindt
steeds vaker plaats in de grondstof-producerende landen.

De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe
bevolkingsgroepen naar Zaanstad getrokken.
Jongvolwassenen, vaak zelfstandigen met
een internationaal netwerk en Amsterdam
als “hub”, hebben zich in Zaanstad kunnen
vestigen. Zaanstad ademt een dorpse sfeer,
maar is goed bereikbaar. Niet alleen per
auto, maar ook met een uitgebreid, hoogwaardig OV netwerk, brede fietspaden voor
e-bakfietsen en e-speedfietsen en drone-landingsplaatsen op strategische knooppunten.

Bevolking en bereikbaarheid

Duurzaam Verbonden Zaanstad

Economie

De virtuele infrastructuur is gemoderniseerd
om een economische impuls te geven. Dat
was nodig, omdat veel banen waren verdwenen. Verregaande robotisering heeft allerlei
banen overbodig gemaakt. De industrie is

De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe
bevolkingsgroepen naar Zaanstad getrokken.
Jongvolwassenen, vaak zelfstandigen met
een internationaal netwerk en Amsterdam
als “hub”, hebben zich in Zaanstad kunnen
vestigen. Zaanstad ademt een dorpse sfeer,
maar is goed bereikbaar. Niet alleen per
auto, maar ook met een uitgebreid, hoogwaardig OV netwerk, brede fietspaden voor
e-bakfietsen en e-speedfietsen en drone-landingsplaatsen op strategische knooppunten.
Economie

De virtuele infrastructuur is gemoderniseerd
om een economische impuls te geven. Dat

was nodig, omdat veel banen waren verdwenen. Verregaande robotisering heeft allerlei
banen overbodig gemaakt. De industrie is
meer gericht op hoogwaardige bewerking en
voldoet aan strenge milieueisen. De eerste
bewerkingsslag van bulkproducten vindt
steeds vaker plaats in de grondstof-producerende landen. Hoewel het voor MKB- bedrijven nog steeds kwakkelen is, blijven ze zich
toch graag in Zaanstad vestigen dankzij het
snelle 5G-netwerk. Ook de eerste experimenten met een superveilig kwantum internet
(internet dat werkt via kwantumverbinding
en kwantummechanica) hebben Zaanstad
goed in de kijker gezet. Ondanks dit optimisme is er veel verborgen armoede en blijken
toch grote groepen flexwerkers regelmatig
bij een van de vele voedselbanken aan te
kloppen. Het systeem van voedselbanken is
inmiddels een geoliede machine met een
omvangrijk distributienetwerk.
Wijken, wonen, ondergrond

De nieuwe bevolking heeft grote interesse in
duurzaamheid en kleinschalige, lokale initiatieven. Dit heeft de wijken grondig veranderd. Vanuit een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap zijn bepaalde woningblokken met een slechte ondergrond volledig
herbouwd. Sommige huizen en straten zijn
opgehoogd. In sommige delen van het lande41

lijk gebied zijn drijvende wijken met ecologische woningen gekomen. Daarbij is het
historische cultuurlandschap gespaard
gebleven om het plattelandskarakter van
Zaanstad te behouden. Het onder water
zetten van bepaalde gebieden was nodig om
de CO2-uitstoot van de gemeente terug te
dringen. Functie volgt peil, is de gedachte.
Het water in deze wijken is onmisbaar gebleken, nu het weer steeds extremere uitschieters heeft. Om dezelfde reden zijn er, daar
waar mogelijk in de ondergrond, meer bomen gekomen en allerlei soorten groen.

norm. Diverse semipublieke overheden,
zoals woningcorporaties, de GGD en het
waterschap werken intensief met burgers
samen in open netwerken.

Botsende belangen, tempo van verandering
Veilig op straat en schone lucht, Zaans erfgoed
behouden

Zaanstad is gegroeid

Plekken die ooit lelijk en achterhaald werden
gevonden zijn nu fijne locaties voor jong en
oud om te recreëren. Buiten in de cultuurhistorische polder of in industrieel erfgoed.
Nieuwe hoogbouw was onvermijdelijk.
Zaanstad is nu eenmaal flink gegroeid.
Daarbij was het nodig om verouderde (sociale huur)woningen te vervangen. Energieleverende woningen zijn ook in dit segment de
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kelijke gebieden zijn met voet- en fietspaden
met elkaar verbonden.

De meeste wijken zijn autovrij, zodat kinderen, waarvan sommigen thuisonderwijs
genieten, veilig buiten kunnen spelen en
schone lucht inademen. Daar hebben de
inwoners hard voor gelobbyd. Auto’s staan in
grote parkeergarages aan de randen van stad
en er rijden afroepbare pendelbusjes. Niet
meer bij je huis mogen parkeren is een grote
verandering waar vooral de geboren en
getogen Zaankanters van geschrokken zijn.
Maar over het cultureel erfgoed is geen
discussie. De monumentale panden zijn
hotspots van sociale en zakelijke ontmoeting, zowel voor werkzoekenden als voor
“werknemers op afstand” (waarbij de werkgever elders gevestigd is). Cultureel-aantrek-

De ‘oude’ inwoners waarderen enerzijds alle
positieve inzet voor de wijk en de gemeente,
maar anderzijds beginnen er wel zorgen te
rijzen over alle veranderingen. Ook het onder
water zetten van landbouwgrond heeft veel
woede los gemaakt. De nieuwe inwoners
daarentegen, lopen geregeld aan tegen
bestaande nationale en Europese regelgeving
wat de plannen tegenhoudt en vertraagt.
Mondige burgers willen dat de overheid
verder gaat in het faciliteren van hun wensen.

Zorg en welzijn, sociaaleconomische experimenten

Toch zijn de meeste veranderingen gunstig.
Zo zijn er in tal van wijken platforms actief
voor zorg en steun aan ouderen, eenzame
mensen en gezinnen met moeilijkheden.
Scholen doen mee met projecten zoals ‘op
de thee tegen eenzaamheid.’ Bibliotheken
zijn niet alleen ontmoetingsplekken, maar
ook vraagbaak voor rechtshulp en andere
ondersteuning. Naast vrijwilligerswerk,
levert dit ook tal van banen. Met nieuwe
ideeën, die in andere steden zijn opgedaan,
wordt volop geëxperimenteerd. Zo zijn er
diverse Zaanse gemeenschapsmunten die
door de inwoners zijn geïnitieerd. Ook delen
ouderen hun expertise als deeltijd- of gastdocent. Het oude gedachtegoed van sociale
werkplaatsen is een nieuw leven in geblazen.

kunnen. Soms lijkt het wel alsof mensen
tegen elkaar opbieden. Sommigen vinden dit
verstikkend. Als je niet meedoet, wordt er
meteen over gepraat.

Toerisme, burgerdividend

Het sterk groeiende internationale toerisme
dat vanuit samenwerking met de MRA in
grotere mate Zaanstad heeft bereikt, is de
bron van allerlei spanningen. Dit vluchtige,
commerciële toerisme past niet bij de filosofie
van duurzaamheid en korte ketens. In dialoog
met de samenleving is besloten om de opbrengsten van de toeristenbelasting aan de
burgers uit te keren als burgerdividend.

Ondernemend, authentiek Zaanstad
Maakindustrie

Jarenlang roepen tegen betutteling en belemmerende regelgeving heeft uiteindelijk
succes gehad. Er zijn minder regeltjes, formulieren en bureaucratie zijn die ondernemende mensen tegenhouden. Ondernemers
en anderen met een ondernemende geest,
willen en kunnen de mouwen opstropen om
iets te kunnen doen voor hun eigen wijk en
eigen stad. De kleinschalige maakindustrie
bloeit op en ambachten wordt nieuw leven
ingeblazen, mede door de opkomst van
3d-printen en de focus op regionale identiteit en herkenbaarheid.

Combineren van banen
Competitief, verstikkende sfeer

Iedereen levert een bijdrage naar eigen

Digitalisering heeft ertoe geleid dat veel
traditionele banen, in industrie en de dien43

stensector, zijn verdwenen. Nieuwe functies
zijn uitdagender, omdat er meer initiatief,
menselijke vaardigheden en vakmanschap
gevraagd wordt. De economie is op stoom en
er is werkgelegenheid volop. Maar veel zijn
het kleine baantjes, waardoor mensen
financieel genoodzaakt om meerdere banen
(al dan niet als zelfstandige) te combineren.
Lang niet iedereen kan meekomen in deze
nieuwe economie.

Zaankanters zetten zich graag in voor de
mede-Zaankanters.

Veiligheid in eigen beheer

Toerisme en ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap

Met eigen scholen en opleidingsprogramma’s zetten bedrijven in op goedgeschoolde
werknemers. Innovatie gaat snel, en het
bijleren van kennis en vaardigheden is essentieel. Ook besteden werkgevers veel aandacht aan preventie en de gezondheid van
hun medewerkers. Bedrijven steunen amateursportverenigingen als een manier om bij
te dragen aan de Zaanse gemeenschap.
44

Toerisme is een belangrijke economische
motor voor de vele kleine ondernemers in
Zaanstad. Er zijn diverse bustochten met
thema-tours om de Zaanse Schans te beleven. Wie de mogelijkheid heeft, verhuurt een
kamer als B&B of lift anderszins mee op de
stroom van toerisme, bijvoorbeeld met de
verkoop van snacks en merchandise. De
Zaanse ondernemers zijn er goed in. De
keerzijde is echter dat drukker geworden is,
ook in de natuur en het groen. Er zijn geregeld verkeersopstoppingen. De auto is
immers heilig. Daar is niets aan veranderd
ten opzichte van vroeger.

Veiligheid is een belangrijk thema in de
wijken van Zaanstad. Dat regelen de Zaankanters zelf en daar is men trots op. Wijkteams van buurtwachten hebben camera’s
en drones gekocht. Samen beheren ze de
buurtmeldkamer. Alles in eigen beheer. Dan
heb je ook geen last van bureaucratie van
autoriteiten en instanties.

Mensen zijn pragmatisch bij maatregelen om
te verduurzamen. Zaanse ondernemers
werken volop met hergebruikte materialen
en circulaire businessconcepten. Maar verduurzaming moet niets extra kosten en
ondernemers moeten niet gehinderd worden. Dat geldt ook voor agrariërs. Extra
vernatting is ongewenst, peil volgt functie.
Bij de energietransitie heeft Zaanstad ingezet op efficiëntie en onafhankelijkheid van
energieleveranciers elders in Nederland.

trale hoogbouw bijgekomen met
indrukwekkende architectuur, waarbij ook in
het landelijk gebied is gebouwd. Een deel van
de woningen is sociale woningbouw, waarbij
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties de handen ineen hebben geslagen. De
wat duurdere appartementen hebben aantrekkingskracht op Amsterdamse forensen
die graag mooi wonen maar weinig binding
met Zaanstad hebben. Tussen die hoogbouw
zijn kleine parkjes met bomen in potten (in
verband met gebrek aan ruimte in de ondergrond) die schaduw en verkoeling bieden.

Woningen en ondergrond

Trots op de Zaanse doenersmentaliteit

Sommige ondernemende Zaankanters
hebben het probleem met de ondergrond
aangepakt door hun huis af te breken en het
perceel op te hogen. Andere voorlopers
hebben hun huis vervangen door een drijvende woning. Intussen is er veel energie-neu-

Diverse incidenten maken dat grote, buitenlandse multinationals steeds minder geliefd
zijn. Zaanse ondernemers regelen het zelf
wel. De eigen, lokale fastfoodketens hebben
ook buiten Zaanstad een naam opgebouwd.
De Zaanse doenersmentaliteit dwingt res-

Pragmatisch verduurzamen

pect af, al maakt het overleg, bijvoorbeeld
over bereikbaarheid, het niet altijd eenvoudig. Maar stiekem vindt men het wel mooi
wat in Zaanstad gebeurt.
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Bijlage 5: Inzichten uit workshops
Omgevingsscenario’s
Zaanstad Duurzaam Verbonden
Verstedelijking

De diversiteit aan mensen en samenwoonvormen vraagt om diversiteit in type woningen. Als auto’s aan de rand van de stad
staan, dan is het van belang dat mensen veel
in hun eigen wijk kunnen doen.
Vanwege klimaatadaptatie zijn water en
groen belangrijke elementen in de wijken die,
mits slim ingezet, tevens fijne plekjes opleveren voor recreatie in eigen buurt. Met herbouw van de naoorlogse wijken kan een
totaal andere beleving ontstaan.
Natuur en natuurbeleving is belangrijk in dit
scenario. Daarom zal de woningopgave voor
een groot deel gerealiseerd moeten worden
vanuit verdichting en functieverandering in
stedelijk gebied. Verdere kwaliteitsverbetering van natuur en biodiversiteit in het landelijk gebied zal in dit scenario hoog op de
maatschappelijke agenda staan.
Economie

De industrie zet in op hoogwaardige bewerking, ondersteund door slimme, digitale
productietechnologie. Dat vraagt om relatief
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hooggeschoolde werknemers, zowel in de
uitvoering als in de kantoorfuncties.
Het grote aantal zzp’ers en kleine ondernemers zal willen samenkomen in allerlei werken ontmoetingsruimtes in wijken en centra.
Deze soms rauwe, informele ontmoetingsplekken kunnen helpen om een creatieve
doelgroep aan te trekken die bijdraagt aan
het culturele klimaat en cultureel ondernemerschap.

verschillende achtergronden en opleidingsniveaus bij elkaar te brengen. De overheid kan
de diverse plekken waar netwerken samenkomen benutten voor het aanbieden van
diensten. Naast bibliotheken kunnen sportverenigingen, amateurkunstclubs en andere
natuurlijke ontmoetingsplekken ook een
plek worden voor een overheidsloket of
aanspreekpunt.
Verduurzaming

De transitie van het cultuurlandschap (verhogen van het peil, al dan niet onder water
zetten) kan een impuls zijn voor nieuwe
vormen van landbouw (algen, zilte landbouw, etc.) en recreatie (moeraslandschap
met veel biodiversiteit). Wellicht is onrust en
weerstand daarom slechts tijdelijk.
Kansengelijkheid

De maatschappelijke inzet van burgers aan
medeburgers zal niet iedereen bereiken. De
rek in altruïsme is vaak beperkt tot de eigen
kring en gericht op “coöperatieve medeburgers”. Mensen met een beperkt netwerk en
bijvoorbeeld psychische problemen hebben
de overheid nodig voor het sociale vangnet.
Als sociale voorzieningen en rechten wegvallen, dan leidt dat tot willekeur en stigmatisering. Brede middelbare scholen met alle
niveaus zijn een manier om mensen met

Als de auto niet bij het huis staat, dan kan
die niet gebruikt worden voor de opslag van
energie in de batterij van elektrische auto’s.
Vaak wordt dit gezien als een essentiële
component van het “stekkerhuis”.
C lustering van industriële bedrijven kan het
aantal vervoersbewegingen omlaag brengen.
Door reststromen van verschillende bedrijven te verbinden kunnen circulaire toepassingen worden ontwikkeld.
Gezien de historische traditie van windmolens lijken de moderne varianten ook bij
Zaanstad te kunnen passen. Mits dit de
esthetiek van het landschap ten goede komt.
Als de verwachting is dat het aantal toeristen zal blijven toenemen, dan is het van
belang om nu al in te spelen op de verduurzaming ervan. Denk aan het beperken van

verkeersstromen, schade aan natuur en
landschap, zwerfafval en geluidsoverlast.
De overheid kan een faciliterende rol spelen
voor kleine, decentrale collectieven die zich
inzetten voor verduurzaming. Met een kleine
impuls kan dit de energie van vrijwilligers
mobiliseren.
Veiligheid

(Verborgen) armoede is een zorgpunt. Het
kan leiden tot meervoudige problematiek
van bijvoorbeeld schulden en verslavingen.
Dat kan weer leiden tot gewelddadig gedrag
of illegale activiteiten. Als er tussen groepen
weinig contact is, kan dit tot vervreemding
leiden. Het kan een gevoel van onveiligheid
oproepen. De overheid kan inzetten op het
stimuleren van ontmoetingen.
Dit scenario leunt sterk op het 5G-netwerk
en digitale technologie. Risico’s voor externe
veiligheid worden groter. Door het omhoog
brengen van het waterpeil, strategische
aanleg van groen en klimaatadaptief bouwen
wordt ingespeeld op het risico op overstromingen.
Gezondheid

Dit scenario legt meer nadruk op bewegen
(lopen en fietsen). Ook is het aannemelijk
dat in dit scenario voedselinitiatieven ont-

staan die gezonde voedingspatronen 		
stimuleren.
Verduurzaming van de industrie en autovrije
straten zullen het fijnstof doen dalen, wat
gunstig is voor gezonde luchtwegen. Mogelijk brengt dit de discussie op het al dan niet
beperken van hout- en palletkachels, barbecues, en andere vormen van open vuur met
rookafvoer. Waardering van talent kan een
positieve impuls aan iemands levensloop
geven en zo positief uitwerken op de gezondheid. Zowel maatschappelijke netwerken als
de overheid kunnen dit stimuleren.
Ondernemend Authentiek Zaanstad
Verstedelijking

Aangezien veiligheid hoog op de agenda
staat, zouden afgesloten ommuurde woonwijken hier gewenst kunnen zijn.
Als het overheidsingrijpen beperkt is, dan is
het aannemelijk dat er weinig is geïnvesteerd
in de verbetering of herbouw van de verouderde naoorlogse wijken en andere buurten
met ondergrondproblematiek. Deze beide
ontwikkelingen kunnen bijdragen aan grotere verschillen tussen het hogere en het
lagere segment in het woningenbestand.

Economie

In dit scenario leunt de economie sterk op
toerisme en de maakindustrie. Deze laatste
categorie zou voor veel diversiteit kunnen
zorgen. Een van de zorgpunten is of mensen
voldoende snel kennis en vaardigheden
bijleren, gezien de snelheid van innovatie in
productieprocessen en communicatie.
Bedrijfsopleidingen spelen daarop in. Met
regelgeving en instrumentarium zou de
overheid eventuele drempels hiervoor kunnen wegnemen.
Kansengelijkheid

Dit scenario vraagt veel van het sociale
aspect van ondernemerschap. Een bedrijf
zorgt voor de fysieke en mentale gezondheid
van zijn medewerkers en hun families. De
gelijkenis met het oude Philips-dorp wordt
gemaakt. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij sport- en amateurkunstclubs kan
een impuls geven aan het verenigingsleven,
wat de verbinding geeft tussen mensen van
verschillende bevolkingsgroepen.
Via bedrijfsopleidingen dragen ondernemers
bij aan kansengelijkheid, omdat ze ook
plekken bieden voor mensen met minder
capaciteiten. Toch blijft ook in dit scenario
het risico bestaan op willekeur en uitsluiting,
als niet de overheid maar het bedrijfsleven
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het belangrijkste aanspreekpunt is voor
sociale voorzieningen.
Verduurzaming

Bedrijven houden er een pragmatische
MVO-houding op na. Dit betekent dat de
aanpak van grote vraagstukken die een
meerjarige inspanning vragen en hoge investeringen vooraf met zich meebrengen,
minder kansrijk is. Ondernemers kunnen
innovatie benutten voor nieuwe verdienmodellen bij verduurzaming. Denk bijvoorbeeld
aan vormen van lease en contracten met
gesloten beurzen. De overheid kan dit stimuleren door belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen. Creatieve ondernemers
gedijen bij gebrek aan regels. Als het inwonersaantal toeneemt, dan zullen het private
autogebruik en parkeerbehoefte bijdragen
aan meer verstening van het bebouwde
gebied. Dit staat klimaatadaptatie in de weg.
Meer stenen betekent immers minder ruimte
voor groen en water. Innovatie, grootschalige vernieuwing en verduurzaming van de
infrastructuur vraagt om grote overheidsinvesteringen, waaronder subsidies. In dit
scenario zal daarom niet worden geïnvesteerd in warmtenetten, kennisontwikkeling
t.b.v. toriumcentrales of andere grootse
duurzame technologie.
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Veiligheid

Het sociale vangnet van bedrijven kan impact hebben op de veiligheidsbeleving in
wijken. Het wantrouwen in instituties kan
ertoe leiden dat mensen de aandrang voelen
om voor eigen rechter te spelen.
Het bagatelliseren en veronachtzamen van
waterveiligheidsrisico’s kan bijdragen aan
een grotere wateroverlast bij hoog water. Dit
is o.a. het gevolg van verstening en gebrek
aan retentiegebieden voor waterberging.
Het uitgangspunt ‘peil volgt functie’ kan
leiden tot een versnipperd watersysteem. Dit
brengt niet alleen kosten met zich mee,
maar is ook een uitdaging voor de samenwerking tussen waterschappen, de gemeente
en private partijen. In het slechtste geval
vermindert daardoor de waterveiligheid.
Gezondheid

Als de werkgever een grotere rol heeft bij de
gezondheid van zijn medewerkers en gezinsleden, dan hebben niet-werkenden en mensen met een minder betrokken werkgever
een grotere kans op een suboptimale gezondheidsstatus. Het is bekend dat hittestress door verstening leidt tot
gezondheidsrisico’s, met name bij ouderen.
Als de inzet op verduurzaming en beperking
van fijnstof van industrie en verkeer enkel

gericht is op laaghangend fruit, dan is de
verwachte gezondheidswinst beperkt.
Groene plekken, zoals parkjes zijn bij uitstek
ontmoetingsplekken. Mogelijk zijn in dit
scenario de ontmoetingsplekken vooral op
terrassen van horeca.

Bijlage 6: Beleidsscenario’s
Rechtmatige overheid

Wij zijn een overheid die normen stelt en
handhaaft. Het gelijkheidsbeginsel hebben
wij hoog in het vaandel staan: elke burger
heeft dezelfde rechten en plichten en wordt
op dezelfde manier benaderd. We zijn strikt
als het gaat om zaken als veiligheid, maar op
andere terreinen hanteren we soms ook
regels met een bepaalde bandbreedte. Als
overheid beperken wij ons tot onze kernopgaven. Wij zijn heel helder over waar we wel
en niet over gaan. Burgers en bedrijven
weten precies wat ze van ons kunnen
verwachten. Dat schept duidelijkheid.

kregen we de wettelijke taak om te zorgen
voor een duurzame leefomgeving. We hebben de regie genomen om de klimaatwet om
lokaal niveau te implementeren door onder
meer aan burgers en bedrijven harde eisen
voor verduurzaming te stellen. Om de lasten
evenwichtig te verdelen hebben we burgers
en bedrijven waar nodig ondersteund met
subsidies of stimuleringsmaatregelen. Soms
namen we zelf maatregelen. Zo hebben we
het oude gasleidingnetwerk geschikt gemaakt voor waterstof en in sommige gevallen zonnepanelen op particuliere woningen
geplaatst. Om bodemenergie efficiënt te
benutten, is een masterplan bodemenergie
vastgesteld.
Het Rijk heeft de verhuurdersheffing in 2020
afgeschaft en daarmee hebben woningcorporaties fors kunnen investeren in het verduurzamen van hun woningvoorraad. In
wijken met erg verouderd bezit, zijn ze om
kostentechnische redenen overgegaan tot
sloop en nieuwbouw.
Gezondheid

Duurzaamheid

In 2025 werd het klimaatakkoord in de
grondwet verankerd. Vanuit de rijksoverheid

We hanteren strenge milieunormen, maar
voor sommige inwoners was dat niet voldoende. Ze wilden dat hun kinderen zonder
fijnstof buiten konden spelen. Het kostte de
inwoners nogal wat moeite, maar na 5 jaar

data verzamelen en procederen is het bewoners gelukt een verscherping van de milieunormen in Centrum-Oost voor elkaar te
krijgen.Door een sterk duurzaamheidsbeleid
hebben we een gezondere leefomgeving
gecreëerd met minder luchtvervuiling. Ook
kent de stad nu meer rookvrije zones, zoals
bij scholen, speelplaatsen en openbare
gebouwen. We investeren verder in een
gezonde leefomgeving door de aanleg van
groen in de wijk en fiets- en wandelpaden,
waarmee we de groene longen van Zaanstad
beter toegankelijk maken.
Verstedelijking

Onze ambitie om 20.000 woningen te bouwen, hebben we waargemaakt. Daarvoor
was wel een masterplan nodig en een regierol voor de overheid. Het was noodzakelijk om voor hoogbouw te kiezen om te
voldoen aan de woonopgave. Daarmee
hebben we het cultuurhistorisch landschap
behouden. Daarvoor was een waterpeilscheiding nodig. Dat betekent dat het risico
om in de stad natte voeten te krijgen, groter
is geworden. Als overheid kiezen we voor
gemengde wijken. Daarvoor leggen we
normen op voor het aandeel sociale huur.
Daarnaast hebben we in het programma van
eisen van de hoogbouw opgenomen dat in
de plint functies moeten komen die bijdra49

gen aan een prettige leefomgeving, waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten. De
verstedelijking legt een groot beslag op de
beschikbare ruimte. We belonen mensen die
hun ouders in huis nemen, waardoor weer een
andere woning vrijkomt. Bij nieuwbouw zijn
nauwelijks nog privétuinen en hebben we
vastgelegd dat er collectief groen moet komen.
Voor wat betreft het ruimtegebruik in de
ondergrond, hanteren we regels om drukte
in de ondergrond te beperken. Kabels en
leidingen worden verplicht gebundeld en
waar financieel haalbaar in een ondergrondse tunnel geplaatst. De overheid legt graafperiodes vast. Buiten deze periodes mag
men niet in de grond graven.
Veiligheid

We beschermen de openbare ruimte en
treden streng op bij overlast. Vanaf 2019
hebben we fors ingezet op het tegengaan
van ondermijning met als doel Zaanstad
minder aantrekkelijk te maken voor criminelen en zwart geld. Daarmee is de aantrekkingskracht van Zaanstad voor legale
bedrijven vergroot. De wettelijke kaders en
veiligheidseisen beperkten waar we konden
bouwen. Rondom de Achtersluispolder
hebben we eerst een dijk aangelegd tegen
potentiële overstromingen. Dat heeft de
ontwikkeling fors duurder gemaakt. Op
50

andere potentieel gevaarlijke plekken waar al
gebouwd was, hebben we ons goed ingedekt
met regels om eventuele claims te voorkomen. Door de toename van vervoer over de
Zaan zijn de oevers extra verstevigd om
ongelukken met (grote vracht)schepen te
voorkomen.
Economie

In 2040 zijn we nog steeds een maak-economie. Het aantrekken van grote techbedrijven
of start-ups blijft een uitdaging. Binnen de
rechtmatige overheid is heldere regelgeving
leidend en is geen plek voor maatwerk. Dat
maakt Zaanstad minder aantrekkelijk voor
zulke innovatieve bedrijven die juist gebaat
zijn bij experimenteerruimte en rek in de
regels. Wel hebben we fors geïnvesteerd in
goed praktijkonderwijs.
Er is een beleidsagenda voor toerisme opgesteld, om de groei van het toerisme aan te
kunnen. We hebben de wettelijke kaders
voor overnachtingen en uitbaters specifiek
omschreven en gehandhaafd, ter voorkoming van allerlei problemen. Met voorzieningen zetten we in op het hogere segment
toeristen. Die leveren het meeste rendement
voor de stad en de minste overlast. Een
mobiliteitssysteem met elektrische kleinschalige pendelbusjes zorgt voor spreiding

van toerisme. Er is geïnvesteerd in renovatie
en onderhoud van het industrieel erfgoed
langs de Zaan, dat optimaal wordt benut
voor toeristische tours over het water.
Kansengelijkheid

De stijgende grond- en huurprijzen in 2040
zijn nadelig voor de inwoners met de minsten kansen. In de verstedelijkingsopgave
hebben we gestuurd op het realiseren van
gemengde wijken. Om kansengelijkheid te
bevorderen hebben we ouders verplicht om
hun kinderen in de eigen wijk naar school te
sturen om de scholen zo divers mogelijk te
maken. De vraag naar goedkope woningen
blijft ongekend groot. De discussie over
bebouwing in het groen blijft urgent, onder
andere vanwege de grondprijzen. Hier is
ruimte voor goedkopere woningen en hier
een daar een koopwoning die over het mooie
groen kan kijken.
Presterende Overheid

De overheid is een zakelijke partner voor de
burger. Dienstverlening staat hoog in het
vaandel. De overheid staat voor duidelijkheid
en betrouwbaarheid. We zijn aanspreekbaar
op het behalen van onze doelen. De kosten
en baten zijn in balans. We werken als een
geoliede machine, waarin data-analisten en

juristen de boventoon voeren. We werken
data-gedreven en maken gebruik van kunstmatige intelligentie.We gaan uit van de
maakbaarheid van de samenleving en richten
ons op meetbare prestaties. We sturen op de
gewenste maatschappelijke effecten. We
worden afgerekend op de leefbaarheid van
de openbare ruimte en niet op het aantal
bomen in de straat. We houden via enquêtes
voortdurend bij hoe tevreden bewoners zijn.
Met onze ketenpartners hebben we zakelijke
afspraken over wat we willen bereiken. Onze
kernwaarden zijn zakelijk, analytisch, rechtvaardig en nuchter. De presterende overheid
is goed in het analyseren van wat er speelt
en weet hoe we dat moeten oplossen. We
zijn geen bedrijf geworden, we weten heel
goed waar we wel en niet van zijn. We vertrekken vanuit een scherpe definitie van onze
publieke taak.

Duurzaamheid

We hebben afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Die hebben we in 2040 bereikt
door aan de juiste knoppen te draaien. Soms
via wet- en regelgeving, soms via subsidies.
We maken daarin evidence based keuzes. De
afspraken met bedrijven zijn niet vrijblijvend.
We monitoren prestaties en controleren of
gemaakte afspraken worden nageleefd. Er
zijn prestatiemetingen voor bedrijven en
corporaties voor het behalen van CO2-doel-

Voor sommige wijken betekent dit dat straten en buurten flink zijn opgehoogd. Via een
dashboard kunnen inwoners bijhouden
hoeveel woningen al de gewenste hoogte
hebben bereikt.
In 2025 hebben we delen van het landelijk
gebied tijdelijk gebruikt om zonnepanelen te
plaatsen om meetbaar te kunnen voldoen
aan de CO2-doelstellingen. In de jaren daarna zijn de energieprestaties verbeterd dankzij
nieuwe technologie en kon een deel van deze
zonnepanelen weer verdwijnen.
Verstedelijking

stellingen, die aan de raad worden voorgelegd.Er is een forse heffing voor bedrijven op
het produceren van afval. Op die manier
stimuleren we hergebruik van afvalstromen.
We maken afspraken over milieucontouren
en toetsen via de vergunningverlening.
Voor een klimaat-adaptieve, groene, gezonde, veilige stad is bepaald dat het waterpeil
minimaal 0,7 m onder maaiveld moet liggen.

We zijn gegroeid en hebben via allerlei
indicatoren ingezet op het toevoegen van
kwaliteit aan de stad. We hebben veel bereikt met afspraken in de anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars. We
hebben harde eisen (energieneutraal) in de
overeenkomst opgenomen en een wensenlijst (energieleverend). We hebben gestuurd
op gemengde wijken. Dat kan betekenen dat
de ene wijk meer sociale huur heeft dan de
andere, maar het is nooit meer dan 45%.
Ook is vastgelegd hoeveel hoogbouw er
komt.
De cultuurhistorische en landschappelijke
waarde hebben we gekwantificeerd en is
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uitgangspunt voor onze verstedelijkings- en
mobiliteitsopgave. We hebben met partijen
doelstellingen afgesproken voor de mobiliteitstransitie, waarbij we stap voor stap de
verschuivingen in mobiliteit monitoren en
zorgen dat de afspraken worden nageleefd.
De discussie over bouwen in het groen is nu
echter toch losgebarsten. We hebben de
afgelopen jaren nauwlettend de prijsontwikkelingen in de woningbouw gevolgd. Uit de
kosten-baten-afweging is geconcludeerd dat
bouwen in het groen een economisch verstandige keuze is. Dit zouden dan wel gebieden zijn die minder aantrekkelijk zijn op basis
van de recreatiecijfers.
De dorpen zijn in de loop der jaren afhankelijker geworden van voorzieningen in het
centrum van Zaandam. Economisch bleek
het niet rendabel om in alle dorpen hetzelfde hoge voorzieningenniveau te realiseren.
Als presterende overheid kijken we altijd een
paar stappen vooruit en hebben we ruimte in
de ondergrond gereserveerd voor veranderingen die gaan komen. We hebben een goed
systeem om te monitoren wat er in de
ondergrond gebeurt. Onze partners sturen
ons microdata over hoe zij in de ondergrond
bezig zijn geweest.
Gezondheid

De inrichting van de openbare ruimte draagt
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aantoonbaar bij aan een gezonde levensstijl.
We monitoren fiets- en wandelpaden en
gebruiken de data om de omgeving nog
beweegvriendelijker te maken. We hebben
bijvoorbeeld ingezet op een betere bereikbaarheid van de groene longen van de gemeente. Verder zorgen wij via milieunormen
en voorzieningen voor een gezonde leefomgeving. We hebben onderzoek uitgezet om
hierbij onderbouwde keuzes te kunnen
maken. Er worden doelgerichte afspraken
gemaakt waar inwoners ons aan kunnen
houden. De GGD is voor ons een zakelijke
partner, waarmee me prestatieafspraken
maken over inzet op het gebied van het
bevorderen van gezond gedrag. Wij zorgen
dat we wijken maken waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en die uitnodigen tot
bewegen. Via smart data volgen we de
loop- en verblijfsroutes van mensen in de
openbare ruimte. Ondanks dat we dit geanonimiseerd doen, was er in 2030 wel een rel
over het overschrijden van privacyregels.

ren. We sturen op een aantal punten in de
wijk, bijvoorbeeld het percentage sociale
huur. We maken zakelijke afspraken met
bedrijven over het terugdringen van werkloosheid in de stad. Om sterke gemengde
wijken te realiseren, was het ook nodig om
wonen en werken te mengen. Dat betekende
dat er op bepaalde plekken soepeler moest
worden omgegaan met milieunormen. De
gehanteerde waarden zijn exact terug te
lezen in onze voortgangsrapportages.
Economie

We hebben een ondernemersvriendelijke
gemeente door de snelle lijn, snelle antwoorden en duidelijkheid. Zo hebben bedrijven zich te houden aan milieuafspraken. We
sturen op hoofdlijnen, niet op microniveau.
We hebben vaste producten en diensten in
ons aanbod, alle met bewezen resultaat.
Vervuilende bedrijven, die uit de Achtersluispolder moesten vertrekken omdat dit
woon-werkgebied werd, hebben we elders
ondergebracht. We konden bedrijven een
helder perspectief bieden.

Kansengelijkheid

We hebben concrete prestatieafspraken
gemaakt met onderwijsinstellingen en we
hebben fysieke barrières tussen wijken
weggenomen. We hebben wetenschappelijk
laten onderbouwen welke ruimtelijke investeringen het beste maatschappelijk rende-

We leggen contouren vast voor toerisme,
Airbnb en hotellocaties. Toerisme floreert,
gespreid over de gemeente. We monitoren
scherp zodat de baten hoger blijven dan de
lasten. We accommoderen iconische toeristische ondernemingen, maar we maken wel

afspraken over hoe zij hun eigen broek
kunnen ophouden. We hebben met Amsterdam afspraken gemaakt over toerisme. We
zijn hierin dichter naar elkaar toegekomen en
verdelen de toeristen, maar ook de kunstcollecties. Jaarlijkse evaluaties en rapportages
zijn bedoeld om beleid te kunnen bijstellen.
Veiligheid

Als overheid stellen we normen en regels
omdat waarborgen van veiligheid hoort bij
onze kerntaken. We maken hierin meetbare
afspraken met politie en brandweer. In de
afspraken met projectontwikkelaars regelen
we ook zaken als klimaat-adaptief bouwen.
De stad is gegroeid en dat heeft ook gevolgen voor de veiligheidsbeleving. Gemengde
wijken en veilige verkeersroutes dragen bij
aan veiligheid. Veiligheid wordt gemeten aan
de hand van het aantal incidenten. Dat
strookt in en veranderende stad niet altijd
met de veiligheidsbeleving van mensen.

partners vinden die samen met ons werken
aan de opgaven. We werken nauw samen
binnen de MRA, omdat we niet alles lokaal
kunnen oplossen. Als overheid zijn wij een
platform voor innovatie en weten we onze
doelen te koppelen aan doelen van maatschappelijke partijen. In onze organisatie zit
wel kennis en soms halen we ook kennis van
buiten. Regels zijn er natuurlijk ook. Deze zijn
veelal het gevolg van een wens vanuit de
samenleving. In beginsel zijn we echter een
waarden gedreven organisatie. Dat betekent
wel dat we voortdurend moeten uitleggen
waarom we doen wat we doen. Wat kwaliteit is, hebben we met de samenleving
gedefinieerd. In deze gesprekken gaat het
voortdurend om het zoeken naar een evenwicht en het maken van afwegingen, waarbij
keuzes voor het een ten koste gaan van iets
anders. Soms haken partijen af, omdat een
proces te lang duurt of omdat ze zich niet
kunnen vinden in de uitkomsten.
Duurzaamheid

Netwerkende Overheid

Wij zijn een overheid die verschillende partijen aan ons en elkaar weet te verbinden om
bij te dragen aan het behalen van onze
gezamenlijke doelen.
We hebben een groot netwerk, waarin we

Als netwerkende overheid begrijpen we dat
alles begint met het goede voorbeeld. In
2040 willen wij als gemeente volledig
CO2-neutraal zijn. In onze aanbestedingen
eisen wij 100% inzet op duurzaamheid. We
gebruiken bijvoorbeeld refurbished computers en telefoons in plaats van nieuwe en ons
voedsel in de kantine is overwegend lokaal

geproduceerd. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken hebben we flink geïnvesteerd in het opbouwen van en netwerk
van partijen die zich aan onze doelen kunnen
verbinden. In 2020 sloten we aan klimaattafels convenanten met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisatie om gezamenlijk de klimaatdoelstellingen te realiseren.
Echter, de verduurzaming ging niet snel
genoeg en het was nodig om in 2025 weer
met elkaar in dialoog te gaan. Partijen die
actief zijn op doelen die wij ook willen realiseren, helpen wij met goede vestigingsvoorwaarden of proberen we op een andere
manier te ondersteunen door ze bijvoorbeeld
een platform te bieden. Bewustzijn voor het
belang van klimaatadaptatie willen we via de
markt stimuleren. We ondersteunen bedrijven en maatschappelijke organisaties hierin.
Ook zijn we op basis van win-win slimme
samenwerkingsverbanden aangegaan met
derden, zoals hoveniers en tuincentra. Voor
het vergroenen van gebouwen hebben we
prijsvragen uitgeschreven. In MRA-verband
hebben we samengewerkt om met geothermie het warmtenetwerk te voeden met
duurzame aardwarmte gericht op quick wins.
Verstedelijking

Onze ambitie om ‘groei te accommoderen
met kwaliteit’ kon niet worden gerealiseerd
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zonder delen van het buitengebied te benutten voor bebouwing. Dit ging in nauw overleg met bewoners en bedrijven, die het
uiteindelijk belangrijker vonden dat de druk
op de bestaande stad zou verminderen. Het
cultuurhistorisch landschap hebben we
gedeeltelijk in stand kunnen houden, maar
we hebben ook een andere beleving en
ervaring toegevoegd, zoals groene woontorens die uitkijken over het gebied. In overleg
met bewoners, nutsbedrijven en andere
belanghebbenden is ruimte gemaakt voor
meer groen in de stad door ondergrondse
ruimte vrij te maken om grotere bomen te
laten groeien. Het onderhoud van de openbare ruimte hebben we aan andere partijen
overgelaten, waarbij we samen een aantal
doelen in een convenant hebben vastgelegd.
De verdere invulling daarvan ligt bij de
partijen zelf. Eén park is bijvoorbeeld door
een hoveniersopleiding geadopteerd als
‘praktijklocatie’ voor leerlingen.
Een belangrijke leidraad voor netwerkpartners
is dat resultaten zichtbaar zijn en bijdragen aan
de legitimiteit van de overheid. Van ontwikkelaars verwachten we dat zij ook draagvlak
creëren in de buurt en dat zij zich voor langere
tijd aan een gebied verbinden. Wij investeren
daarom veel in het opbouwen van relaties met
deze partijen.
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Samen met vervoerspartners zijn allerlei
vormen van vervoer tussen Zaanstad en Amsterdam gerealiseerd, onder meer via het water.
Ook zijn er kleinschalige initiatieven gekomen
voor collectief lokaal vervoer en is het aantal
e-bikes exponentieel gestegen. Dit komt mede
door een Zaanse e-bikefabrikant die een speciaal Zaans model heeft ontwikkeld, dat gretig
aftrek vond onder Zaankanters.
Gezondheid

Als gemeente werken we nauw samen met
de GGD en andere die actief zijn op het
gebied van het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Samen met jongerennetwerken en
sportverenigingen is bereikt dat in sportkantines geen alcohol meer wordt geserveerd.
Als gemeente hebben we maatschappelijke
organisaties en netwerken met elkaar in
contact gebracht via ‘ontmoetingsdagen’ om
meer te gaan samenwerken bij dit soort
maatschappelijke doelen. Ook hebben we
scholen, ouderenorganisaties en verzorgingshuizen met elkaar in contact gebracht.
Er is nu een succesvol project van leerlingen
die bij ouderen op bezoek gaan. We hebben
samen met banken, het Rijk en inwoners
gezocht naar een oplossing voor de slechte
funderingen van woningen en hiermee is de
onzekerheid en stress voor bewoners in
slechte woningen verminderd.

Kansengelijkheid

We hebben ons als overheid ingezet voor
sterke wijken en buurten. Uit de samenleving
zelf kwamen veel mooie initiatieven: van
taallessen voor mensen die slecht kunnen
lezen en schrijven, computerles voor ouderen tot buurtkeukens met kokende Syrische
vrouwen. We hebben soms met hen samengewerkt, onderlinge verbanden gelegd en
hen een platform geboden. Sportverenigingen, vrijwilligers een aantal lokale ondernemers hebben het samen voor elkaar
gekregen dat sportclubs hun faciliteiten ook
buiten reguliere uren konden openstellen,
zodat ook mensen gratis gebruik konden
maken van voetbalvelden en atletiekbanen.
Een netwerk van basisscholen en cultuurinstellingen heeft een programma ontwikkeld
om kinderen in alle wijken te laten kennismaken met cultuur.
Veiligheid

In 2040 is de ondermijning in Zaanstad
drastisch gedaald. Dat hebben we bereikt
door grootschalig data te verzamelen die
indicatoren vormen voor ondermijning. We
werken hierin nauw samen met andere
partijen die ook data verzamelen. In de
wijken bepalen we samen met bewoners en
andere stakeholders wat nodig is op veiligheid. Daar worden afspraken over gemaakt

om samen met ketenpartners op doelen te
sturen. We hebben onder meer slimme
lantaarnpalen ingezet die zorgen voor een
veiliger gevoel op straat. De locaties bepalen
we samen met stakeholders in de buurt. Ook
is er nauwe samenwerking tussen handhavers, politie en buurtwachten.
Economie

Als overheid willen we helpen de verbinding
te leggen tussen minder sterke wijken en
ondernemers, middels een podium voor wat
wij ‘onontdekte talenten’ hebben genoemd.
Initiatieven zoals ’t Lokaal, die in 2019 nog
nieuw waren, zijn inmiddels standaard in
veel gebieden.
Als overheid faciliteren wij bijeenkomsten
waarbij partijen van onderwijs en bedrijven
bij elkaar komen. Bedrijven verzorgen regelmatig gastdocentschappen. Ondernemers
die iets bijdragen aan het realiseren van onze
doelen geven we als gemeente graag een
steuntje in de rug. Bijvoorbeeld door subsidies voor leer-werkplekken.
Gezamenlijk met de markt hebben we
verkend wat kansrijke plekken zijn voor
toerisme, om voor een betere spreiding te
zorgen. Zo is het idee ontstaan van een
ondernemerscollectief om de oevers langs

de Zaan op te knappen en het mogelijk te
maken het cultuurhistorisch en industrieel
erfgoed met een boot te bezichtigen.
We werken nauw samen met Amsterdam
om de regionale vraagstukken, zoals woningbouw, duurzaamheid en toerisme goed aan
te pakken. We kunnen op veel fronten de
druk voor Amsterdam verlichten en maken
afspraken over wat we ervoor terugkrijgen.
Responsieve Overheid

Duurzaamheid

Deze overheid is gericht op de kernopgaven
en is bovenal omgevingsbewust. We hebben
overal voelsprieten in de stad en kennen het
ecosysteem ‘stad’ door en door. We weten
wat de Zaankanter de Zaankanter maakt en
waar de energie in de stad zit. Daar sluiten
we naadloos bij aan. Ambtenaren zijn meer
in de stad dan op het stadhuis. We weten
wanneer we initiatieven een steuntje in de
rug moeten geven en wanneer we ons juist
kunnen terugtrekken. We zijn van het ontregelen, ont-zorgen en de aarde rijp maken
zodat er iets in kan groeien. We zijn toekomstgericht en in staat ook zwakke signalen in de samenleving betekenis te geven.
Het is soms wel lastig om ook de silent
majority te bereiken, de mensen die nooit
iets van zich laten horen.

Maatschappelijke initiatieven rondom zonnepanelen, windparken en warmtenetten
zijn vanuit de samenleving ontstaan. De
gemeente heeft op het juiste moment een
extra duwtje gegeven, waardoor initiatieven
werden verbonden en konden opschalen.
Daardoor hebben wij weer interessante
arrangementen kunnen maken, zodat verduurzamen ook mogelijk werd voor mensen
met een laag inkomen. Om het bewoners en
bedrijven zo makkelijk mogelijk te maken om
zelf initiatieven te ontplooien, hebben we als
ambtenaren veel praktijkkennis opgebouwd.
Die kennis biedt ons ook de mogelijkheid
snel in te schatten welke nieuwe technologische ontwikkelingen kansrijk zijn. Onze
partners kloppen rechtstreeks aan bij ‘hun
ambtenaar’ als zij een nieuw idee hebben.
We sturen op gedrag, we zetten in op zachte
manieren om bepaald gedrag te stimuleren.
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We hebben onder druk van de samenleving
een ondergrens geformuleerd voor milieu en
klimaatadaptatie. Een deel van de samenleving wilde nog verder gaan. We bouwen niet
in het groen. Niet omdat we per se het oude
in stand willen houden, maar omdat de
groene long hard nodig is om hittestress en
droogte af te zwakken en het teveel aan
water op te vangen. Het is noodzakelijk
gebleken om af en toe het landschap tijdelijk
onder water te zetten. Ook is ieder initiatief
om bodemenergie te benutten gehonoreerd.

makkelijker als collectief een woning huren.
Er komen buurt- en wijkgerichte concepten.
In de samenwerking met projectontwikkelaars stimuleren we ze om over deze nieuwe
ontwikkelingen na te denken.
Sportvoorzieningen in de Achtersluispolder
zijn zowel voor Zaanstad als Amsterdam
makkelijk te bereiken, waardoor inwoners
contacten in allerlei wijken kunnen onderhouden. Met dit doel is waterverbinding
sterk verbeterd, watertaxi’s maken transport
over het water makkelijk.

Verstedelijking

De woningbouwopgave hebben we willen
realiseren vanuit een collectief dat voor en
met de stad bouwt. Zo is kennis opgebouwd
vanuit gesprekken met het bedrijfsleven,
corporaties en inwoners, over de vraag ‘hoe
doen we dat nou, bouwen met kwaliteit?’
Zowel kleine als grote initiatieven die kwaliteit kunnen toevoegen aan de stad hebben
we snel in beeld en ondersteunen we als die
behoefte er is. Zo is er een buurtinitiatief van
bewoners die plastic inzamelen en een
kunstenaar die hiervan bankjes voor in de
openbare ruimte maakt. Dit hebben wij
opgeschaald, zodat in de hele stad bankjes
uit gerecycled plastics staan.
De overheid stimuleert huiseigenaren die
hun woning willen splitsen. Ouderen kunnen
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We ondersteunen samenwerking tussen
verschillende partijen die actief zijn in de
ondergrond op gebied van elektra, 5G,
warmtenetten en bomen. We zijn er immers
allemaal bij gebaat als er geen problemen in
de ondergrond ontstaan vanwege alle kabels, pijpleidingen en boomwortels. Door de
handen ineen te slaan, zijn deze partijen in
staat geweest zelf aan de slag te gaan met
een plan voor de ondergrondse openbare
ruimte.
Gezondheid

Als overheid verwachten wij van onze partners, zoals de GGD, dat zij de inwoners
kennen en weten hoe ze hen moeten aanzetten tot een gezonde leefstijl. Als er vanuit

bedrijfsleven initiatieven zijn die gezond
gedrag stimuleren, bijvoorbeeld een fiets van
het werk, dan zijn wij bereid om fietspaden
te verbeteren.
Sluimerende initiatieven brengen we graag
verder. Bijvoorbeeld de jongeren die sportkantines alcoholvrij wilden maken. Daarvoor
zijn we aangesloten bij een gesprek dat door
de sportverenigingen is georganiseerd.
Vanuit de wens van de stad om het buitengebied niet te bebouwen, binnenstedelijk te
verdichten en toch een groene gezonde stad
te zijn met bomen, zijn hele wijken opgehoogd waardoor meer ruimte is ontstaan
voor groen in de stad, met een betere waterberging en minder kans op wateroverlast.
Kansengelijkheid

De overheid bevordert kansengelijkheid door
de voorzieningen op peil te houden en een
omgeving te creëren die gemeenschapszin
bevordert. We kennen de inwoners en luisteren naar wat de wijk zegt. Zo kunnen we
maatwerk leveren in de verschillende wijken.
Om kansengelijkheid te bevorderen moeten
we hulpbehoeftige doelgroepen actief
opzoeken en voorkomen dat leed onopgemerkt blijft. Als hoeder van het ecosysteem
signaleren we onwenselijk gedrag dat niet
door de inwoners zelf wordt bijgestuurd.

Dan organiseren we buurtgesprekken en
andere interventies om maatschappelijk
initiatief aan te boren. Op het gebied van
onderwijs hebben we een goed beeld welke
scholen nodig zijn in de wijk. In samenwerking met de onderwijsinstellingen kijken we
hoe we scholen zo kunnen mengen dat we
een betere stad krijgen.
Economie

Ondernemers en onderwijs vragen de overheid om mee te denken over de inzet op
talentontplooiing en talentonwikkeling om
de beroepsbevolking meer te laten aansluiten op de vraag van bedrijven. Als overheid
stimuleren we ondernemerschap door
aantrekkelijke ruimtes aan te bieden aan
startende bedrijven.
De gemeente stimuleert bedrijven zich in
Zaanstad te vestigen, o.a. door de nadruk te
leggen op de kracht van het lokale samenspel van bedrijven en maatschappelijke
initiatieven. Bedrijven die actief zijn in de
circulaire economie ondersteunen we,
bijvoorbeeld door gunstige vestigingsvoorwaarden en ze te ondersteunen in het vinden
van lokale ketenpartners. Daardoor ontstaat
de vraag naar nieuwe uitleggebieden voor de
industrie. We ondersteunen het MKB in de
startfase van de onderneming, bijvoorbeeld

met goedkope grond. Omdat de druk vanuit
de regio op kleine stukken grond voor nieuwe bedrijvigheid erg groot wordt, hebben we
het regionale gesprek hierover aangezwengeld. Om te zorgen dat toeristen niet te veel
samenklonteren, zet de overheid haar voelsprieten uit bij (kleine) ondernemers en
initiatiefnemers om ze te helpen bij in het
vizier van toeristen te komen. Die maatschappelijke energie, daar wordt Zaanstad
mooier van, is de overtuiging.

Mensen in de openbare ruimte vergroten het
veiligheidsgevoel van anderen. We stimuleren daarom initiatieven die op ontmoeten
zijn gericht. Het optreden tegen criminaliteit
en ondermijning is een belangrijke eerste
voorwaarde waarmee de overheid deze
maatschappelijke energie kan faciliteren.
De veiligheid van het water is belangrijk. We
houden signalen in de gaten die we van
verschillende kanten krijgen. We leggen het
waterschap niets in de weg om zijn werk
goed te doen.

Veiligheid

Als responsieve overheid maken wij waar
mogelijk ook gebruik van data. In 2040 doen
we bijvoorbeeld aan crowd management om
stromen forenzen en toeristen te spreiden.
De Infrastructuur is hierop aangepast. We
communiceren hier heel transparant over.
Alleen lukt het niet altijd om monitoringsrapportages te maken. We zijn immers
meestal buiten de deur.
We proberen wel snel te reageren en te
anticiperen op meetgegevens. Mocht de
bodemdaling bijvoorbeeld plotseling in een
versnelling komen door een droge zomer,
dan gaan we snel in gesprek met onze partners van het waterschap om te horen wat zij
nodig hebben.
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Bijlage 7: Opbrengst beleidsopties
uit workshop beleidsscenario’s
Verstedelijking

• Vaststellen percentage sociale huurwoningen te realiseren bij nieuwbouw
• Per gebied verplicht percentage woningen
voor nieuwkopers
• OV-Knooppunten als centrale ontwikkelpunten
• Normen voor aantal en soort voorzieningen
• Kwalitatief toetsingskader Zaanse identiteit
• Gereguleerd mobiliteitsbeleid
• Meervoudig ruimtegebruik is de standaard
• Ruimtelijke kwaliteitskaders van Zaanstad
benoemen met thema’s zoals vergroening
en water
• Schuifruimte in omgevingsplannen, om
flexibel te kunnen omspringen met verwachte ruimtevraag en veranderende
omstandigheden
• Rafelranden in de stad borgen in de toekomst (dit is meer dan alleen broedplekken)
• Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen (bijv. een boom voor een woning,
groen op het dak, tegel eruit en groen erin)
• Kleinschalige alternatieve woningbouw en
gebiedsontwikkeling (bijv. tiny houses,
kangoeroewoningen en zorgcorporaties,
generatiewoningen
• Betere collectieve benutting ondergrond:
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opslag, garages, etc.
• Slim bundelen van kabels en leidingen
• Meer collectieve ruimte, zoals stadstuinen
en openbaar gebied
• Verdichting met kwaliteitsimpuls
• Ondergrond voldoende opgehoogd ten
behoeve van woningbouw
• Behoud cultuurhistorische identiteit
• Minder ruimte in de stad voor de auto
Economie

• Locaties voor bedrijven aanwijzen en eisen
stellen aan de locaties van bedrijven om zich
er te mogen vestigen
• Normen en regels circulair (en klimaatadaptief) bouwen
• Oude, historische gebouwen benutten voor
economische groei zoals Het Blok, de Vrede,
Rosmolenwijk
• Verspreiding toeristische locaties in relatie
tot de metropool
• Kwaliteit van de omgeving koppelen aan
toerisme. Strenge regels voor groei van
toerisme om overlast te voorkomen
• Gericht locaties voor evenementen in de stad
aanwijzen
• Ruimte bieden aan startups, creatieve broedplekken en events zoals bij Hembrugterrein
• Mengen van wonen en werken voor nieuwe vormen van bedrijvigheid
• Stimuleer wonen-werken-onderwijs dicht

bij huis; dat komt ten goede aan leefbaarheid.
• Stimuleer kleinschalige Zaanse maakindustrie, ook in de fase dat dit nog niet
economisch rendabel is
Kansengelijkheid

• Voorzieningenplan als basis-infrastructuur
voor kansengelijkheid spreiden over de
stad
• Kleinschalige wijkcentra koppelen aan
bijzondere plekken in de stad (eigen plein,
openbare ruimte)
• Schoon, veilig, heel en prettig: vaststellen
percentage openbare ruimte per wijk
• Percentage sociale huurwoningen bij
nieuwbouw
• Meer mengen van functies en sturen op
innovatieve hubs
• Barrières tussen wijken wegnemen zodat
mensen meer mobiel zijn. Goede fysieke
en functionele verbindingen tussen wijken
• Samenwerken met woningcorporaties,
ketenpartners en buurtbewoners om te
experimenteren met aanpassingen in de
leefomgeving (zoals de aanleg van moestuintjes in gemeenschapstuinen, buurtspeeltuintjes, ontmoetingsplekken, lokale
marktjes en kramen, etc.)
• Voldoende ontmoetingsplekken creëren
• Van monofunctionele wijken naar ge-

mengde wijken met aandacht voor werk
dicht bij huis
• Aandacht voor de bestaande woningvoorraad met oog op kansengelijkheid (funderingsherstel, draagkracht van woningen,
drempelverhoging)
Gezondheid

• Inrichten van gebieden gelet op lucht- en
waterkwaliteit en terugdringen van fijnstof-, geur- en geluidsoverlast
• Inrichten van een groene en beweegvriendelijke omgeving
• Vaststellen van rookvrije zones, gebieden
waarin geen alcohol in de openbare ruimte
mag worden genuttigd
• Groen netwerk voor langzaam verkeer
door de stad dat uitnodigt om te bewegen
en te sporten. Meer groen in het hart van
de stad, promenades en wandelroutes
• Alleen wonen-werken mengen bij lage
milieucategorieën, vervuilers de stad uit
• Strategische locatie bepaling van school,
buurthuis, sport (gecombineerde functies)
op een centraal punt in de wijk
• Zorgen voor een wisselwerking tussen het
initiatief uit de wijk en het werk aan de
openbare ruimte door de gemeente, zodat
beide bijdragen aan de gezondheid van
inwoners
• Fietssnelwegen

Duurzaamheid

• Contouren voor duurzame mobiliteit
vastleggen
• Contouren voor duurzaam bouwen vastleggen (duurzame energie, circulair gebruik
van materialen, klimaatadaptief e.g. groen
en waterretentie, sedumdaken, grijswatersysteem in nieuwbouw verplichten)
• Contouren voor groen en waterretentie in
de openbare ruimte
• Regelgeving voor vestiging van energie-intensieve bedrijven (zoals datacentra)
• Klimaatadaptieve verordening: bestaande
en nieuwbouw 50% water en groen
• Groei van de stad koppelen aan klimaatopgaven. Per bouwopgaven eisenpakket
meegeven m.b.t. klimaat en klimaatmasterplan
• Contouren zodat Zaanstad de meest
circulair vriendelijke MKB stad van Nederland wordt (ruimte borgen om ketens
mogelijk te maken)
• Contouren voor behoud cultuurhistorisch
landschap
• Mobiliteit sturen op resultaat: Auto moet
de wijk uit, meten met camera’s (tussenstap verplichtingen t.a.v. soort verkeer dat
wel of niet in de wijk mag)
• Prestatieafspraken met woningbouwverenigingen op gebied van duurzaamheidsnormen

• Circulair bouwen en ondernemen in
ketens (circulaire bedrijventerreinen,
ondergrondse opslag)
• Opnemen van veenweideproblematiek in
ontwerpen, verzakking van huizen en
infrastructuur
• Deelauto’s, transferia aan de randen van
de stad, snellaadpalen.
• Energiefuncties van de stad de ruimte
geven en locatiekeuzes in de vormen van
zoals biomassacentrale, WKO’s, warmtenet. In dezelfde gedachtelijn ook afvalscheidingscentrales aanpakken.
• Op alle industriedaken zonnepanelen
• Windmolens langs de snelwegen
• Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, zoals groen op het dak, stoeptegel
eruit, groen erin.
• Kleinschalige alternatieve duurzame
woningbouw en gebiedsontwikkeling,
denkend daarbij aan tiny houses, kangoeroewoningen en zorgcorporaties, generatiewoningen.
• Bij nieuwbouw starten hoge eis duurzaamheid en energie
• Inzet op meer duurzame OV voor bereikbaarheid en mobiliteit
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Veiligheid

• Veiligheidszones als basis voor regels
(waterveiligheid in wijken en verkeersveiligheid, hittestress, risicovolle bedrijvigheid)
• Openbare ruimte logisch inrichten (veiligheid en samenhorigheid verhogen)
• Onduidelijke zones wegnemen en betekenis geven (bijvoorbeeld hybride zone
tussen publiek en privaat zijn overlastgevoelig)
• Toegevoegde woningbouw in de stad
(zoals hofjes) zodanig dat de wijk veiliger
wordt
• Wateroverlast helpen verminderen door
vergroenen van de openbare ruimte
• Functie volgt peil bij bebouwing: peil moet
naar beneden
• Nat is het nieuwe koel
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Bijlage 8: Beleidsopties bij vier
uitgangspunten
Samenleven in een groeiende metropool

Ruimtelijke beleidsopties
1. Gemengde wijken creëren door bouwen
van sociale huurwoningen in wijken waar
er nu relatief weinig zijn.
2. Van monofunctionele wijken naar
gemengde woon-werk-onderwijs wijken,
hetgeen ook ten goede komt aan de
leefbaarheid (denk aan wijkeconomie, het
stimuleren van initiatieven voor opleiding
en scholing, het dicht bij elkaar vestigen
van onderwijs en bedrijven).
3. In sommige wijken wordt de woonruimte
verdeeld op basis van inkomen en het
hebben van een baan om diversiteit in
achtergrond en de kans op ontmoeting in
de wijk te stimuleren.
4. Per gebied is een verplicht percentage
woningen voor nieuwkopers.
5. Passende voorzieningen voor huidige en
toekomstige aandachtwijken (vanuit de
gedachte ‘niet waar het kan, maar waar
het nodig is’).
6. Barrières tussen wijken wegnemen –
goede fysieke en functionele verbindingen
tussen wijken.
7. Voorrang geven aan bereikbaarheid per
fiets en OV van belangrijke woon- en

werkgebieden (zoals Schiphol).
8. Verstedelijking gebruiken voor energieopgave. Denk aan gevels die zonne-energie
opslaan, zonnepanelen op daken en zonnegevels.
9. De openbare ruimte op een logische,
vanzelfsprekende manier inrichten, waardoor mensen zich veiliger voelen en er
makkelijker sociale netwerken ontstaan.
Ook de samenstelling van de woningvoorraad draagt hieraan bij (denk in negatieve
zin aan Seandelft, waar de bouw er vooral
voor zorgt dat mensen anoniem blijven en
weinig binding met hun leefomgeving
hebben).
10. Samenwerken met woningcorporaties,
ketenpartners en buurtbewoners om te
experimenteren met aanpassingen in de
leefomgeving, zoals de aanleg van moestuintjes in gemeenschapstuinen, buurtspeeltuintjes, ontmoetingsplekken, lokale
marktjes en kramen.
11. Zorgen voor een wisselwerking tussen het
initiatief uit de wijk en het werk aan de
openbare ruimte door de gemeente, zodat
beide uitnodigen om te bewegen en
recreëren en bijdragen aan de gezondheid
van inwoners.

Differentiatie van gebieden- Op zoek naar een
nieuw Zaans Mozaïek

Ruimtelijke beleidsopties:
1. Evenwichtige woningvoorraad op weg
naar een gemengde stad met veel diversiteit.
2. Door natuurlijke systemen (bodemdaling
en stijging van het waterpeil), opgaven als
de energietransitie en de toenemende
behoefte aan natuurbeleving en recreatie
gaat het landelijk gebied veranderen van
landbouw met natuurwaarde naar een
meer divers landschap, waarin ruimte is
voor een andere vorm van landbouw,
andere natuur, nieuwe recreatiegebieden
en energielandschappen.
3. Het toevoegen van licht recreatieve functies in het landschap (denk aan fietspaden,
kanovaren) is een mooie toevoeging aan
het stedelijk gebied. Het laten doorlopen
van groene woonlinten maakt het groen
deels toegankelijk.
4. De Achtersluispolder vraagt om maatwerk; er is hooguit plek voor kleine industrie. Er wordt aansluiting gezocht met
Haven-Stad, de corridor met Amsterdam.
5. Behoud van de cultuur-historische identiteit.
6. Mengen van wonen en werken voor nieuwe vormen van bedrijvigheid (dus ook in
gebieden die nu eenvormig woongebied zijn).
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7. Verdichting rond stations.
8. Ruimte voor broedplekken en rafelranden
waar kleinschalige initiatieven en bedrijvigheid kunnen ontstaan.
9. Natuur-inclusief en klimaat-adaptief
bouwen (bijv. een boom voor een woning,
groen op het dak, tegel eruit en groen
erin).
10. Vestiging van bedrijvigheid en industrie is
afhankelijk van plek en omgeving. We
wijzen locaties aan met strikte voorwaarden voor de bedrijven die zich er willen
vestigen en activiteiten die er plaatsvinden.
11. Opzetten van een kwalitatief toetsingskader
voor het behoud van de Zaanse identiteit.
Meervoudig ruimtegebruik in drie dimensies
(onder de grond, op maaiveld, en in de lucht)

Ruimtelijke beleidsopties:
1. Intensiveren en mogelijk maken van
nieuwe functies en gebruiksmogelijkheden
in het landelijk gebied. Denk hierbij aan
acupunctuur in de randen, waaronder
alternatieve woonvormen en broedplaatsen ontstaan en/of een nieuw woonlint in
het landelijk gebied.
2. Het landelijk gebied ontwikkelt zich tot
een klimaat- en energielandschap. Denk
hierbij concreet aan het laten stijgen van
het waterpeil (verbrakking) in de Westza62

nerpolder en/of zonneweiden of windturbines in landbouwgebied.
3. Reserveren van ruimte voor niet permanente functies, waarmee je kunt schuiven.
Denk hierbij aan: tijdelijke broedplaatsen
of parkeerplekken, die later voor waterberging gebruikt worden .
4. Strategisch plan voor ondergronds ruimtegebruik en infrastructuur. Dit betekent
concreet: Het slim bundelen van kabels en
leidingen, collectieve benutting van de
ondergrond voor bijvoorbeeld opslag en
garages.
5. Nieuwe ruimte creëren voor groen, voorzieningen, werk en wonen door te investeren in driedimensionaal ruimtegebruik.
Denk hierbij concreet aan: de ondertunneling van de A8, verbindingen en routes
boven maaiveldniveau en tussen groene
daken.
6. Bedrijvigheid wordt steeds schoner en is
duurzaam en circulair. We zetten in op
efficiënt ruimtegebruik, bijvoorbeeld
multifunctionele en/of gestapelde industriegebouwen.
7. Door de normen op deelaspecten te
versoepelen (bv. milieunormen – geluid,
geur, lichthinder) wordt de menging van
wonen en werken in transformatiegebieden mogelijk gemaakt. Denk hierbij concreet aan de Achtersluispolder en het

mengen van functies langs de Zaan.
8. Van privé naar collectief en van enkelvoudig naar meervoudige gebruik van plekken
in de stad. Denk hierbij concreet aan
volkstuinen die van privé in collectief
groen veranderen, collectieve tuinen per
complex i.p.v. privétuinen en schoolpleinen en sportaccommodaties die buiten
regulier gebruik door andere groepen en
voor andere doeleinden kunnen worden
gebruikt.
9. Openbare ruimte wordt meer multifunctioneel door terugdringen of combineren
van functies. Denk hierbij concreet aan:
minder ruimte voor de auto en waterretentie in de openbare ruimte.
10. We zetten in op houdbare nieuwbouw
door slimme keuzes in het (stedenbouwkundige) ontwerp en de materiaalkeuze.
Verbindingen tussen Rust, Reuring en Ruis

Ruimtelijke beleidsopties:
Verbinding
1. Verbindingen tussen gebieden essentieel
- meer oost-west verbindingen, met name
voor voetgangers en fietsers (bijv. snelfietspaden).
2. Intensiveren van gebruik Zaan (vervoer
over water, recreatie en toerisme).
3. Barrières tussen wijken wegnemen – goede fysieke en functionele verbindingen

tussen wijken. Bijvoorbeeld voorrang geven
aan bereikbaarheid per fiets en OV van
belangrijke woon- en werkgebieden (zoals
Schiphol).
4. Van monofunctionele wijken naar gemengde
wijken met aandacht voor werk dicht bij huis.
5. Bereikbaarheid van de groene longen van de
stad.

Ruis
12. Bedrijvigheid langs de Zaan behouden,
maar wel sturen op maatregelen zodat ze
licence to produce in 2040 behouden.
13. De grote maakindustrie en de food sector
blijven in Zaanstad. Zij zijn onderdeel van
de Zaanse (cultuur)historie.

Rust
6. Natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen
(via kleinschalige initiatieven meer evenwicht
creëren, zoals tegel eruit, plant erin, een
boom voor een woning).
7. Groennetwerk voor langzaam verkeer en
autoluwe zones die uitnodigen om te bewegen en te sporten. Bijvoorbeeld een (wandel-)route langs de Zaan. Bij
ontwikkelingslocaties langs de Zaan zou
ruimte vrij moeten worden gemaakt aan de
Zaan om die aantrekkelijker te maken.
8. Behoud van het landschap en de open
gebieden.
Reuring
9. Ruimte voor broedplekken en rafelranden in
de stad waar kleinschalige initiatieven en
bedrijvigheid kan ontstaan.
10. Rondom stations komen verdichtingsplekken.
11. Meer spreiding van toeristische locaties.
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