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1. Inleiding 

Onze leefomgeving is continu in ontwikkeling. In het verleden, in het nu, maar ook in de toekomst 

komen er steeds nieuwe vraagstukken en opgaven op ons af. De gemeente is verantwoordelijk voor 

de zorgvuldige afweging van belangen. Wet- en regelgeving geeft hierbij een kader, waarbinnen de 

gemeente beslissingen mag en moet nemen en beargumenteren. Om tot keuzes in de omgevingsvisie 

te komen, zijn afwegingsprincipes en een sturingsfilosofie opgesteld. Beide dienen als instrument om 

tot samenhangende, integrale keuzes te komen en zijn bouwstenen van de omgevingsvisie.  

 

2. Totstandkoming van de afwegingsprincipes  

De afwegingsprincipes zijn het resultaat van een interactief proces, het participatieonderzoek, 

verkenningen en deskundigeninbreng. Op basis van de trendstudie over Zaanstad van Platform 31
1
 

en een aantal andere onderzoeken zijn als resultaat van fase 1 van de Omgevingsvisie een zestal 

opgaven vastgesteld: kansengelijkheid, verstedelijking, gezondheid, veiligheid, economie en 

duurzaamheid. Dit zijn opgaven die op ons afkomen en waartoe we ons te verhouden hebben (zie de 

bijlage voor de ambities op de 6 opgaven). Hier liggen kansen om Zaanstad nog mooier te maken en 

vooruit te helpen. Zaanstad kampt onder meer met een te eenzijdige economie, een 

verduurzamingsopgave, een verouderde woningvoorraad en een kwetsbare bevolking. Dit laatste 

wordt opnieuw bevestigd in een recent onderzoek, waarin Zaanstad en de Zaanstreek een van de 

meest sociaal kwetsbare steden/regio’s binnen de G40 wordt genoemd
2
.  

Fase 2 van de Omgevingsvisie stond in het teken van ‘dromen, scenario’s en sturingsfilosofie’ en 

bestond uit een proces van divergeren en convergeren. Eind 2018 en begin 2019 is begonnen met het 

ophalen van toekomstdromen van inwoners, met een focus op jongeren. Via een dilemmaspel 

vroegen we hen opgaven tegen elkaar af te wegen. Punten die inwoners belangrijk vinden voor de 

toekomst zijn: een stad met veel groen, betaalbare woningen voor iedereen, duurzaamheid en een 

stad waarin de kloof tussen arm en rijk niet te groot is en mensen op een prettige manier 

samenleven.
3
 In februari startte een traject van toekomstverkenning om goed voorbereid te zijn op 

veranderingen in de samenleving en een robuuste visie te ontwikkeling. Hierbij was een grote groep 

ambtenaren betrokken, aangevuld met ketenpartners en enkele markante Zaankanters. Met behulp 

van omgevingsscenario’s onderzochten we hoe Zaanstad zich als samenleving zou kunnen 

ontwikkelen, los van wat de overheid doet. In beleidsscenario’s keken we welke beleidsopties we 

hebben om onze doelstellingen op de opgaven in samenhang te behalen en welke rol dit van de 

overheid vraagt. Ook vergeleken we de effectiviteit van het beleid in de verschillende werelden van de 

omgevingsscenario’s. In een ruimtelijke tekensessie en een windtunnelsessie brachten we weer focus 

                                                      
1
 ‘Stad in verandering en groei: belangrijkste trends, ontwikkelingen en opgaven in Zaanstad 2018 e.v.’, Dijken, van K., Platform 

31, Den Haag, 2017 
2
 Kamerbrief ‘Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid’ + bijlage, Ministerie BZK, DG Bestuur, ruimte en wonen,  28 

oktober 2019 
3
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aan in de enorme opbrengst van de eerdere scenariosessies. Een aantal denkrichtingen kwam daarin 

nadrukkelijk naar voren. Dit resulteerde in juli in een uitgave met daarin de voorlopige opbrengsten 

van dit scenariotraject.  

Na de zomer bespraken we deze opbrengsten intern en met ketenpartners in een reeks expertsessies 

om vanuit verschillende (vak)disciplines de afwegingsprincipes verder aan te scherpen. Parallel aan 

dit traject verliep de gedachtenvorming rond de sturingsfilosofie. Dit proces heeft uiteindelijk geleid tot 

deze afwegingsprincipes en sturingsfilosofie, die de gehele organisatie, dus dwars door alle sectoren 

heen, kunnen helpen bij het maken van keuzes voor de omgevingsvisie en bij het opstellen van 

beleid.  

 

 

3. Over de afwegingsprincipes en sturingsfilosofie 

 

Uit de brede samenhangende verkenning van de zes opgaven, gevolgd door aanscherping in de 

expertsessies, zijn uiteindelijk zeven afwegingsprincipes gedestilleerd. De afwegingsprincipes zijn 

belangrijke bouwstenen van de omgevingsvisie, die helpen om in de volgende fase duidelijke keuzes 

te maken ten behoeve van de verdere concretisering van de visie. De afwegingsprincipes  helpen bij 

het maken van ingewikkelde keuzen en het zoeken naar nieuwe kansen.  

Aan de hand van de afwegingsprincipes werken we aan de kwaliteit van de stad: nu en in de 

toekomst. Kwaliteit van de stad gaat over hoe de stad fysiek vorm krijgt, maar vooral over hoe we met 

elkaar samenleven. Vandaar dat we één overkoepelend afwegingsprincipe hebben geformuleerd dat 

gericht is op het vormgeven van het samen leven: fysiek ingrepen dragen bij een rechtvaardige en 

evenwichtige stad. Het streven is om de afwegingsprincipes ook te gebruiken voor de maatschappelijk 

visie, om op die manier ons vermogen om integraal naar vraagstukken te kijken te vergroten.  

De afwegingsprincipes staan niet los van elkaar. Het is geen fruitmand, waaruit je naar believen een 

afwegingsprincipe kunt selecteren. Het gaat altijd over de samenhang tussen de afwegingsprincipes. 

Het streven is om zorgvuldig onderbouwde keuzes te maken, waarin alle afwegingsprincipes zijn 

meegenomen.  Het is echter geen checklist. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat 
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gemotiveerd een afwegingprincipe terzijde wordt geschoven.  Per afwegingsprincipe is – ter illustratie 

– een aantal mogelijke resultaten van zo’n afweging voor Zaanstad genoemd.   

Naast de inhoudelijke afwegingsprincipes hebben we een sturingsfilosofie die ons helpt om op basis 

van een goede onderbouwing keuzes te maken en richting geeft aan wat we gaan doen. Dit gesprek 

voeren we naar aanleiding van een vraag die op ons afkomt of een dilemma dat we signaleren. Een 

aantal dilemma’s die we op korte termijn zien, zijn benoemd.  De sturingsfilosofie wordt ook toegepast 

bij de maatschappelijke visie, omdat we verwachten dat we hiermee ook de integraliteit van ons werk 

aan de stad kunnen versterken. 

Fase 3 staat in het teken van het in de praktijk testen van de afwegingsprincipes en de 

sturingsfilosofie door het voeren van gesprekken, zowel binnen als buiten de organisatie, rondom een 

aantal dilemma’s. Het doel is om aan het einde van fase 3 een verdere concretiseringsslag te hebben 

gemaakt, waarmee de contouren van Zaanstad in 2040 vorm krijgen. Echter, ook na verdere 

concretisering blijft het voeren gesprekken met elkaar nodig om tot keuzes te komen. Dit is een 

doorlopend, kort-cyclisch proces. 

Tot slot is aangegeven welke vervolgopdrachten nodig zijn om op onderdelen (aanvullend) beleid te 

ontwikkelen als onderligger van de Omgevingsvisie.  

Dit afwegingsprincipes en de conceptsturingsfilosofie worden ter vaststelling aan de raad 

aangeboden. 

 

4. De zeven afwegingsprincipes 

 

 



2019/30201 

5 
 

Fysieke ingrepen dragen bij aan een rechtvaardige en evenwichtige stad 

We streven naar een rechtvaardige stad, waar iedereen toegang heeft tot alles wat de stad te bieden 

heeft, zich kan ontplooien en kan bijdragen aan de stad. Dat is geen vanzelfsprekendheid voor 

Zaanstad. We hebben relatief veel wijken waar ongunstige factoren zich opstapelen en Zaanstad staat 

ook landelijk hoog in de lijstjes van kwetsbare steden in de G40. Verschillen tussen mensen en tussen 

wijken zijn op zich niet erg, maar als ongunstige factoren zich opstapelen, dan glijden wijken af en 

ontstaan  onrechtvaardige verschillen. Die verschillen hebben betrekking op de toegang tot onderwijs 

en de arbeidsmarkt, maar ook op toegang en bereikbaarheid van voorzieningen, groen, mobiliteit en 

een gezonde leefomgeving.  

Als de diversiteit aan mensen in Zaanstad elkaar niet meer ontmoet in de openbare ruimte, de winkel, 

de klas of op het werk vergroot dit het onderlinge wantrouwen. Segregatie leidt tot ongelijke kansen en 

sociale spanningen en heeft uiteindelijk een negatief effect op de veiligheid in de stad. Het tegengaan 

van (twee)deling in de samenleving en het bevorderen van kansengelijkheid zijn daarom cruciaal voor 

een rechtvaardige en evenwichtige stad.  

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden:  

 Het wegnemen van fysieke barrières tussen wijken. 

 Investeren in openbare ruimte en groen waar mensen makkelijk kunnen komen en elkaar 

kunnen ontmoeten. 

 Inzetten op meer gemengde woningbouw om een grotere mate van diversiteit in álle wijken te 

bevorderen. 

 Zorgdragen dat mensen met een kleine beurs ook meeprofiteren van de baten van de 

energietransitie.  

 Zorgen dat belangrijke voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.  

 

Kwalitatieve ontwikkeling in plaats van exclusieve focus op groei 

Zaanstad groeit de komende jaren. Groei, of het nu gaat om een toename van het aantal inwoners of 

om economische groei, is echter geen doel op zich. Groei is goed als deze bijdraagt aan een 

kwalitatieve ontwikkeling van de stad –op sociaal-maatschappelijk gebied - en een continue 

verbetering van de omgevingskwaliteit
4
. De kwalitatieve ontwikkeling van de gemeente houdt verband 

met houdbaarheid, evenwicht en rechtvaardigheid (zie ook de doelstellingen op de 6 opgaven). Groei 

van aantal inwoners kan soms ook een voorwaarde zijn voor kwalitatieve ontwikkeling. Denk hierbij 

aan een bepaalde concentratie van inwoners die nodig is om een OV-verbinding rendabel te maken. 

 

 

                                                      
4
 In 2040 is de omgevingskwaliteit ten opzichte van de huidige situatie verbeterd. Onder de omgevingskwaliteit valt naast ruimtelijke 

kwaliteit, cultuurhistorie en erfgoed ook o.a. luchtkwaliteit, geluid, geur, sociale aspecten. De leefomgeving is veilig en nodigt uit tot 

bewegen, sporten en ontmoeting. 
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Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden: 

 De vastgestelde ambitie van MAAK.Zaanstad gericht op ‘groei met kwaliteit’ wordt bevestigd. 

De verdichting vindt voornamelijk plaats in bestaand stedelijk gebied in nabijheid van 

vervoersknooppunten. 

 We zetten extra in op groen in de wijk ten behoeve van biodiversiteit, klimaat, ontmoeting en 

gezondheid in een verstedelijkte omgeving.   

 Circulair gaat boven lineair. We stimuleren economische ontwikkelingen die toewerken naar 

een circulaire economie met gesloten kringlopen, bio-based grondstoffen, energiebesparing 

en het fors terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. 

 Vanuit de samenhangende benadering van de zes opgaven stellen we hoge eisen aan 

ruimtelijke initiatieven.
5
  

 In de MAAK-gebieden maken we gebruik van de hele bandbreedte van bestuurlijke 

afwegingsruimte om ontwikkelingen mogelijk te maken die bijdragen aan de kwaliteit van de 

stad. Dat kan betekenen dat we voor een periode van 10 jaar concessies doen op 

bijvoorbeeld geluid, als we daarmee wel op alle andere opgaven kwaliteit kunnen toevoegen. 

We willen niet dat binnen de grenzen van de wet een deelaspect hele ontwikkeling frustreert.  

 

Consequenties van onze keuzes wentelen we niet af op toekomstige generaties 

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de huidige inwoners. We zijn er ook voor toekomstige 

generaties. Met een toenemende demografische disbalans in het vooruitzicht (meer niet werkende 

ouderen ten opzichte van een steeds kleiner wordende groep werkenden) zijn de jongeren van nu de 

dragers van de stad in 2040. In onze afwegingen kijken we daarom altijd naar de gevolgen voor de 

toekomst. Negatieve gevolgen van beslissingen mogen niet worden afgewenteld op toekomstige 

generaties. Dat heeft consequenties voor het soort beslissingen dat we nemen, maar ook voor de 

timing van besluiten. Uitstel van besluiten kan immers ook negatieve effecten hebben op de toekomst.  

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden: 

 De duurzaamheidsopgave, waaronder de klimaattransitie, pakken we proactief aan en we 

bereiden ons samen met de samenleving voor op ingrijpende keuzes. 

 Wijken waar ongunstige factoren zich opstapelen, vragen om ingrijpen om te voorkomen dat 

de wijk verder afglijdt en jongere generaties daar de dupe van worden.   

 We zetten in op een hoge milieuambitie voor de hele stad. In samenwerking met de grote 

bedrijven en de Zaanse industrie zetten we hierin gezamenlijke stappen.  

 Als gemeente zoeken we in samenwerking met alle partijen naar oplossingen voor de 

woningnood vooral met oog op de kwetsbardere groepen. 

                                                      
5
 Dit doen we samen met initiatiefnemers. Hoge eisen moeten niet tot stilstand leiden. 
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Gemeente-brede opgaven staan voorop bij gebiedsontwikkeling 

We hebben zes strategisch opgaven die voor de toekomst van Zaanstad van belang zijn. Dit zijn 

opgaven die we in samenhang voor de stad als geheel moeten oppakken. De gebiedsgerichte aanpak 

– waarin we in nauwe samenwerking met diverse belanghouders tot plannen komen - levert een 

bijdrage aan de gezamenlijke opgaven van Zaanstad en mag niet leiden tot selectieve keuzes. In onze 

gebiedsgerichte aanpak kijken we op basis van sociaal-maatschappelijke, economische en fysieke 

gebiedskenmerken hoe en waar de gemeente-brede opgaven een plek krijgen en sluiten daarbij aan 

op specifieke kwaliteiten in een gebied. Zo ontstaan gebieden met een eigen identiteit die ieder op 

hun eigen manier bijdragen aan de overkoepelende opgaven van de gemeente. Over de hele linie is 

sprake van goede verbindingen en een goede balans tussen rust (natuur), reuring (levendigheid) en 

ruis (noodzakelijke functies die geluid produceren, zoals wegen, industrie, windmolens).  

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden: 

 Zaanstad krijgt te maken met grote ingrepen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. De 

inpassing daarvan gebeurt met oog voor de gebiedscontext.  

 Het evenwichtig spreiden van voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen (AZC’s, begeleid 

wonen projecten, tbs-instellingen etc.) 

 Bovenlokale voorzieningen krijgen een plek in een wijk waar ze een impuls kunnen geven aan 

de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van die wijk.  

 

Meervoudig, meerdimensionaal en flexibel ruimtegebruik 

Veel functies vechten om de beperkte beschikbare ruimte in Zaanstad. Die schaarste wordt alleen 

maar groter, naarmate de stad verder groeit. Een ontwikkeling met maar één functie op één plek is 

daarom nog niet af. We zetten in op combinaties van functies. Dat kan door meerdimensionaal 

ruimtegebruik, waarbij we nadrukkelijk ook de ondergrond betrekken bij bovengrondse ontwikkelingen. 

De verbinding van het centrum met het station is hét Zaanse voorbeeld van meerdimensionaal 

ruimtegebruik. Het ruimtegebruik kan ook in tijd - op één dag, maar ook op langere termijn – flexibel 

zijn. Een plek kan op één dag meerdere wisselende functies hebben of in de loop van de tijd van 

functie veranderen. Dat kan ook bijdragen aan meer activiteit en ontmoeting in de wijk en daarmee 

aan de sociale cohesie.   

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden:  

 We zoeken actief naar nieuwe vormen van meervoudig ruimtegebruik,  zoals sport- en 

onderwijslocaties en openbare ruimte.  
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 In de MAAK-gebieden zoeken we actief naar vormen van meerdimensionaal ruimtegebruik 

waarmee fysieke barrières overbrugd worden.  

 We reserveren ‘schuifruimte’ (tijdelijke plekken) om ontwikkeling in transformatie met als doel 

ruimte voor ontwikkeling in transformatiegebieden. 

 We zoeken voor complexe of urgente vraagstukken tijdelijke oplossingen. Hierdoor kunnen we 

ook onderzoeken of maatregelen en ingrepen succesvol zijn.  

                

 

Het juiste schaalniveau voor elk probleem en elke oplossing 

Veel problemen houden niet op bij de gemeentegrens. Sterker nog, niet alleen het probleem, maar 

ook de oplossing ligt vaak op een ander schaalniveau, bijvoorbeeld in de regio of de MRA. Denk aan 

verduurzaming, mobiliteit en milieu. Bij elk vraagstuk zoeken we daarom naar het juiste schaalniveau 

voor zowel het probleem als de oplossing. Soms betekent dit dat we lokaal iets aan zeggenschap 

inleveren om regionaal tot een oplossing te komen en in andere gevallen valt de balans in het 

voordeel van Zaanstad uit. Werken op verschillende schaalniveaus vereist de bereidheid om zowel te 

geven als te nemen. Ook lokaal is sprake van deze wisselwerking. Zo is er bestuurlijke 

afwegingsruimte om per gebied tot andere keuzes te komen, mits deze op termijn bijdragen aan een 

verbetering van de leefomgeving voor Zaanstad als geheel.  

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden: 

 Intensivering regionale samenwerking in verschillende netwerken waarbij het vraagstuk 

leidend is. 
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 Zaanstad committeert zich proactief aan regionale afspraken, zoals de MRA strategie (na 

bestuurlijke vaststelling). 

 Bij de inrichting van gebieden, bijvoorbeeld MAAK. Zaanstad, worden regionale belangen mee 

gewogen.  

 Het Noorzeekanaalgebied is het voorbeeld van complexiteit in functies en belangen in de 

fysieke leefomgeving. Samenwerken in regionale context is hier de norm.  

 

Oog voor transitieopgaven: ruimte voor innovatieve oplossingen 

Grote sprongen voorwaarts vinden plaats op opgaven waar een grootschalige transitie in gang is 

gezet, dat wil zeggen waar het onderliggende systeem fundamenteel verandert. Denk bijvoorbeeld 

aan transities op het gebied van duurzaamheid of mobiliteit. Hier zit de versnelling in de verandering. 

De overheid staat hier vaak niet voor aan de lat, maar kan wel een belangrijke aanjager zijn. Als 

gemeente moeten we hier alert op zijn en ruimte geven aan innovatieve oplossingen. Ook als we de 

uitwerkingen nog niet helemaal kunnen overzien.  

 

Ter illustratie 

Het resultaat van de afweging aan de hand van de sturingsfilosofie zou voor Zaanstad tot de volgende 

ingrepen kunnen leiden: 

 Ruimte reserveren voor toekomstige energieoplossingen als geothermie.  

 Rekening houden met toekomstige vervoermodaliteiten, zoals bredere snelfietspaden voor 

elektrische fietsen. 

 Nieuwe dingen proberen ook als het wel eens mis gaat (b.v. fietspad met zonnecellen). 

 

5. Sturingsfilosofie 

De afwegingsprincipes vormen de toetssteen voor ontwikkelingen in de stad. Ze helpen ons een 

diepgravend gesprek te voeren en dilemma’s scherp op tafel te krijgen. De sturingsfilosofie geeft 

onder meer handvatten hoe we dat gesprek voeren. De sturingsfilosofie geeft daarmee richting aan 

het dagelijks handelen van de gemeente (raad, B&W en ambtenaren) met als doel kwaliteit aan de 

stad toe te voegen en Zaanstad steeds mooier en beter te maken. Met dat dagelijks handelen draaien 

we aan de knoppen van verandering: we sturen. Dat doen we niet vanuit het niets, maar vanuit een 

visie, een beeld van hoe de stad er in de toekomst uit zou kunnen zien. Dit is de filosofie die richting 

geeft aan ons handelen. Sturingsfilosofie verbindt handelen met denken. Daarmee kun je stellen dat 

de sturingsfilosofie weergeeft hoe we naar strategie kijken, als we strategie definiëren als visie én 

actie. 

De Omgevingsvisie schetst de contouren van de stad in de toekomst. Om hier te komen, kunnen we 

meerdere wegen bewandelen. De sturingsfilosofie is het handvat om vanuit de visie in ons dagelijks 

handelen tot weloverwogen keuzes voor complexe vraagstukken te komen. Naast complexe 

vraagstukken zijn er natuurlijk ook simpele vragen die vaak voorkomen. Deze kunnen we op basis van 

vastgestelde regels en richtlijnen snel beantwoorden, zodat inwoners en initiatiefnemers weten waar 

ze aan toe zijn.  Ook bij simpele vragen mag de relatie met het grotere geheel niet uit het zicht 
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geraken. Iets gebeurt nooit, omdat het in een regel staat, maar omdat er een gedachte aan die regel 

ten grondslag ligt.  

 

 

6. Werkwijze: sturingsfilosofie in de praktijk 

De omgevingsvisie schetst de contouren van Zaanstad in de toekomst. Het is het vergezicht waar we 

naartoe werken. Het pad om daar te komen is echter niet vastgelegd. In de praktijk van alledag is de 

kans groot dat visie los gezongen raakt van concrete plannen en ideeën die wijzelf of initiatiefnemers 

in de stad ontwikkelen. De sturingsfilosofie is er om te zorgen dat de visie een levend document blijft, 

opdat de toekomst van Zaanstad verbonden blijft met het werk dat we er vandaag aan verrichten. Dat 

vereist dat wij de kunst van het redeneren in ons werk een plek geven. Ons werk begint vaak met het 

wat. ….Een ontwikkelaar wil 400 woningen bouwen. ….We hebben een aanpak nodig voor het 

onderhoud van onze parken. ….Een grootwinkelbedrijf wil zich in Zaanstad vestigen en zoekt een 

geschikte locatie….Wijken staan op het punt af te glijden, kansengelijkheid staat onder druk. Vragen 

en vraagstukken die meteen om een handelingsperspectief vragen.   

 

Vanuit de sturingsfilosofie staan we ook stil bij het waarom. Bij het beeld dat we voor de hele 

gemeente voor ogen hebben, waar de zes opgaven in samenhang bij elkaar komen. Om in dat licht tot 

een goede keuze te komen wat ons te doen staat, hebben we een redenering nodig, een verhaal dat 

betekenis geeft aan de ruimte tussen het wat en het waarom. De redenering verhoudt zich tot de 

opgave en geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de eigen rol. De redenering geeft dus 

invulling aan het handelingsperspectief, het hoe.  Door elkaar in dialoog te bevragen over onze 

redenering maken we expliciet wat vaak impliciet blijft: onze aannames die we vooraf doen.  
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Dat gesprek voeren we: 

 In samenspel (met binnen en buiten) 

De stad maken we samen als gemeenschap – burgers, bedrijven, maatschappelijk 

organisaties en (semi)overheden. Ieder draagt daar in wisselende samenstelling en vanuit 

wisselende rollen aan bij. Het is geen theaterstuk met een vastomlijnd script, maar eerder 

improvisatietheater, waarin rollen voortdurend veranderen. Dat vraagt om wederzijds 

vertrouwen vanuit het besef dat we niet ieder apart het verhaal kunnen vormgeven.  

 Sensitief voor de context 

Ontwikkelingen vinden nooit geïsoleerd plaats. Bij elk vraagstuk is het zaak te kijken naar de 

bredere context, zowel in plaats als tijd. Waar speelt dit nog meer? Kunnen we verbindingen 

leggen met andere plaatsen? Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Is dit het juiste moment?  

 Transparant 

Als overheid hebben we soms een specifiek belang en zijn we tegelijkertijd hoeder van het 

algemeen belang. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en helderheid over rollen. Daarom is 

alles wat we doen volstrekt transparant en nemen we anderen mee in de dilemma’s en 

daarmee gepaard gaande spanningen, om vervolgens vanuit zelfbewustzijn keuzes te maken. 

Dat doen we met oog voor het minderheidsbelang, zodat we die keuzes ook kunnen 

uitleggen. Alleen met transparantie verdienen we het benodigde vertrouwen in de 

samenleving. 

 

7. Dilemma’s 

 

Voor de komende periode zien we in ieder geval de volgende dilemma’s op ons afkomen: 

 Toekomst van het landelijke gebied in relatie tot de bodemdaling en de Regionale Energie 

Strategie: energielandschappen, veenweidegebied, landbouwgrond. 
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 Verdichten versus behoefte aan openbare  en groene ruimte in verstedelijkt gebied. 

 Schaalvergroting versus kleinschalige, Zaanse kwaliteit. 

 Locatiekeuze van bovenlokale voorzieningen, bijvoorbeeld een museum, Techcampus, 

Europese school. Waar zorgen ze voor impulsen? 

 Zaanse-menging 2.0 hoeveel milieubelasting kan een woonomgeving aan? 

 Opknappen bestaande situatie versus sloop nieuwbouw bij stapeling van problematiek in 

gebieden 

In fase 3 gaan we met een aantal dilemma’s, gekoppeld aan gebieden, concreet aan de slag met de 

afwegingsprincipes en de sturingsfilosofie om aan de hand daarvan tot keuzes voor de 

omgevingsvisie te komen. 

 

8. Wat vraagt werken volgens sturingsfilosofie van de gemeente Zaanstad? 

 

Het werken vanuit de eerder geschetste sturingsfilosofie vraagt het nodige van zowel de raad, B&W 

als de ambtelijke organisatie. Het vraagt allereerst om wat Plato de vrije ruimte noemt. Ruimte waarin 

we ons oordeel uitstellen en vanuit een onderzoekende houding redeneringen maken die betekenis 

geven aan ons handelen vanuit de visie.  

 

Dat vereist het vermogen (vaardigheid) om op basis van gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid 

onszelf en elkaar vragen te stellen als:  

- Aan welk vraagstuk in de samenleving draagt dit initiatief/deze opdracht bij? 

- Hoe zijn de afwegingsprincipes van de visie geborgd? Kan ik het uitleggen? 

- Wat is de samenhang met andere opgaven? Welke verbindingen kan ik maken? 

- Hoe is de context in tijd en ruimte? Hoe zit het met de maatschappelijke context? In welke 

fase bevindt zich dit vraagstuk? 

 

Als duidelijk is wat uiteindelijk de opgave is – het resultaat van de eerder geschetste redenering – dan 

is de volgende vraag: hoe gaan we deze opgave aanpakken? Het hoe bestaat uit een bewuste keuze 

voor een van de overheidsrollen en een keuze voor een passend beleidsinstrument. Dat vereist 

kennis van de verschillende rollen en beleidsinstrumenten, het vermogen om de schakelmomenten 

die vragen om een wisseling van rol te herkennen en daar bewust en open mee om te gaan.  

 

Dit is zeker geen eenvoudige opgave en ook niet iets wat ieder voor zich in stilte doet. Het is bij uitstek 

een proces waarin we voortdurend met elkaar in gesprek gaan, dwars door alle sectoren heen en 

zowel binnen als buiten de gemeente. Het is geen lineair proces, maar een kort-cyclisch proces, 

waarin we continu blijven leren en verbeteren. Werken volgens de sturingsfilosofie betekent ook dat 

we toewerken naar ontkokering van de organisatie. Naast die bottom-up verandering in gedrag zijn 

daarom ook top-down veranderingen nodig in strategie, structuur en systemen. Uitgewerkte 

strategieën met heldere doelen geven richting aan projecten en programma’s. Een structuur op basis 
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van rollen in plaats van vakinhoudelijke functies. En voor het maken van goede afwegingen zijn 

toegankelijke informatiesystemen essentieel.  

 

Als het ons lukt om vanuit redenering naar resultaat en rol te werken combineren we visie en actie in 

ons dagelijks werk en verhogen we daarmee ons strategisch vermogen als individu en als organisatie. 

Met ons handelen – bewust of onbewust – geven we immers dagelijks sturing aan de samenleving en 

kunnen we Zaanstad steeds mooier en beter maken. 
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Bijlage: Beschrijving van de 6 opgaven 
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