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Inleiding 
 
Dit document is nog niet de uiteindelijke Zaanse omgevingsvisie. We zitten immers nog midden in het 
proces om tot die visie te komen. Wel geeft dit stuk inzicht in wat het doel is van de visie en hoe we tot 
die visie komen.  
 
Vanaf 2017 zijn we bezig om de basis te leggen voor deze visie, door het in kaart brengen van alles 
wat we al weten en ontwikkelingen die we voor de toekomst zien. Nu, aan het begin van 2020, hebben 
we een goed beeld van de dilemma’s en kansen in de stad en zetten we de laatste stap: het uitwerken 
van mogelijke keuzes. Dat doen we niet alleen, maar samen met verschillende stakeholders in stad en 
regio en met professionals.  
 
Een visie maak je niet op een leeg stuk papier. We hebben te maken met de stad die we nu zijn en de 
uitdagingen die we zien voor de komende jaren. Ook zijn we gebonden aan beleid en de opgaven 
vanuit het Rijk, de provincie en de regio. Als Zaanstad maken we immers deel uit van een groter 
geheel.  
 
Dit document groeit in een aantal stappen uit en tot de Zaanse Omgevingsvisie 2040. De planning 
was dat de omgevingsvisie eind 2020 voor besluitvorming aan de raad zou worden voorgelegd. Door 
de coronacrisis loopt dit vertraging op en wordt dit naar verwachting in de eerste helft van 2021.  
 
 
 

1 Het wat en waarom van een omgevingsvisie 
 
De omgevingsvisie schetst de contouren van de stad die we willen zijn. Daarmee legt de visie ook een 
verbinding met en tussen alle verschillende spelers in de stad. Immers ook voor initiatiefnemers vormt 
de omgevingsvisie straks een belangrijk kader, waarop zij hun plannen kunnen baseren. Het ophalen 
van belangen en expertise van verschillende stakeholders in de stad is dan ook belangrijk onderdeel 
van het proces.   
 
De Omgevingsvisie is echter formeel bovenal een visie die ons als gemeente bindt. Dat wil zeggen dat 
wat er in de visie staat niet vrijblijvend is. Inwoners en andere stakeholders kunnen ons aanspreken 
als we niet de benodigde stappen zetten om de doelen die in de visie staan te behalen.  
 
De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Dat is een heel breed begrip. Het gaat over de 
samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, bodem, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur 
en cultureel erfgoed. Boven- en ondergrond zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot nu 
toe hadden we vooral visies die alleen over één onderdeel gingen, zoals een woonvisie of een 
ruimtelijke structuurvisie. Het kijken naar de samenhang tussen al die onderwerpen is nieuw.  

                             
                         Schets van de stedelijke leefomgeving boven en onder de grond 



 

De omgevingsvisie komt voort uit de Omgevingswet. De wet zou op 1 januari 2021 in werking treden, 
maar op 1 april van dit jaar is de invoering van de wet uitgesteld. Een van de doelen van de 
Omgevingswet is om veel breder en meer in samenhang naar onze leefomgeving te kijken. De fysieke 
leefomgeving is veelomvattend en bovendien nauw verweven met de sociale leefomgeving. Op het 
eerste gezicht lijkt alles daardoor veel complexer te worden. In de praktijk geeft die brede blik juist 
nieuwe kansen om belangrijke opgaven aan elkaar te verbinden en om tot nieuwe verrassende 
oplossingen te komen. Zo voorkomen we dat een oplossing voor het ene probleem leidt tot grotere 
problemen op een ander vlak.  
 
De Zaanse Omgevingsvisie wordt uiteindelijk een digitale visie met een korte versie in pdf. In de 
digitale visie zijn kaarten te raadplegen en kan op thema en gebied worden gezocht naar 
toekomstbeelden en beleid en regels die op dat moment van toepassing zijn. Zo zorgen we ervoor dat 
de visie een levend document blijft, dat steeds kan worden aangevuld met nieuw beleid. Een visie die 
door inwoners, initiatiefnemers en ambtenaren gebruikt wordt om plannen en ideeën aan te toetsen. 
En die het gesprek op gang houdt over hoe datgene wat we doen bijdraagt aan de opgaven in de stad 
op de lange termijn. Dat is het uiteindelijke doel van de Zaanse omgevingsvisie. 
 
 
1.1 De relatie met MAAK.Zaanstad 
 
In 2016 heeft de Zaanse gemeenteraad de visie voor MAAK.Zaanstad vastgesteld. Dit is ook een visie 
op de stad in 2040, waarbij de nadruk licht op het bouwen van nieuwe woningen binnen de bestaande 
kernen, in combinatie met het toevoegen van kwaliteit. Deze visie is tot stand gekomen op basis van 
tal van gesprekken met mensen en organisaties in de stad over heel veel onderwerpen. Waarom dan 
nu een omgevingsvisie?  
 
De visie van MAAK. Zaanstad gaat niet opeens in de prullenbak. We bouwen hierop verder en waar 
nodig passen we elementen aan. De visie van MAAK.Zaanstad omvat echter niet de hele stad, maar 
alleen de zogenaamde MAAK-gebieden in Noord, Centrum en Zuid. De omgevingsvisie kijkt naar de 
stad als geheel en zoekt voortdurend naar het evenwicht tussen wat goed is voor een gebied en voor 
de gemeente als geheel. Een tweede verschil is dat de omgevingsvisie ook onderwerpen bevat die in 
de visie van MAAK uit 2016 niet of nauwelijks aan de orde komen, zoals de ondergrond en thema’s 
als de energieopgave en de toekomst van het landelijk gebied. De omgevingsvisie is daarmee straks 
echt een visie op heel Zaanstad in relatie tot de omgeving. De visie op de MAAK-gebieden is daar een 
uitwerking van.  
 
 
 

2 Het fundament en de kaders 
 
De visie begint met een verkenning hoe Zaanstad er nu voor staat. Dat hebben we in 2016/2017 
gedaan.  
 
Als eerste hebben we gekeken op welke onderwerpen we al beleid hebben en wat daarin staat. Die 
beleidsinventarisatie geeft een goed overzicht.  
 
We hebben ook een verkenning gedaan naar de ondergrond. Wat we boven de grond doen, heeft 
immers effect op wat er onder de grond gebeurt. Denk aan kabels en leidingen, boomwortels, 
ondergronds parkeren, grondwater en ga zo maar door.  
 
Daarnaast lieten we het bureau Platform 31 onderzoek doen naar trends en ontwikkelingen en de 
opgaven die op Zaanstad afkomen. Hier kwamen zes opgaven uit, waarop we ambities hebben 
uitgesproken: 
 
Verstedelijking: groeien met kwaliteit 
Economie: naar een meer diverse economie 
Kansengelijkheid: tegengaan van segregatie  
Duurzaamheid: CO2-neutraal in 2040 
Gezondheid: een gezondere leefomgeving voor iedereen 
Veiligheid: veilige straten en droge voeten 

https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/beleidsinventarisatie
https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/fase-1-verkenning
https://omgevingswet.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/003/446/original/Definitieve_versie_trendstudie_Zaanstad_v5.pdf


 

 
De zes opgaven zijn in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Lees hier een uitgebreidere uitleg 
van de zes opgaven. 
 
Belangrijke kaders voor de gemeentelijke omgevingsvisie vormen de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI), die in concept gereed is, en de provinciale omgevingsvisie (PROVI) van Noord-Holland. Deze 
laatste is al vastgesteld. We hebben een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste punten uit deze 
visies en de gevolgen voor Zaanstad.   
 
Vooruitkijken kan niet zonder terugkijken. Dat helpt om bepaalde ontwikkelingen in een perspectief te 
kunnen plaatsen. We keken hoe Zaanstad zich historisch en stedenbouwkundig heeft ontwikkeld van 
een land van wind en water naar een aantal dorpse kernen, waarvan sommige steeds meer stedelijke 
kenmerken vertonen. Uit de interactie tussen mens en omgeving is de Zaanse identiteit ontstaan. Het 
boekje Ruimtelijke kernkwaliteiten gemeente Zaanstad beschrijft acht belangrijkste kwaliteiten van de 
Zaanstreek.  
 
 
 

3 Gereedschapskist voor ons handelen 
 
Ondanks alle kennis over het heden en verleden, blijft de toekomst lastig te voorspellen. Je kunt je wel 
voorbereiden op de toekomst. Daarom hebben we een toekomstverkenning gedaan. Dat is een 
instrument om op verschillende manieren de ontwikkelingen die op Zaanstad afkomen te onderzoeken 
en met elkaar van gedachten te wisselen over de veranderingen die die ontwikkelingen teweeg 
kunnen brengen. Dit leverde inzichten op die ons helpen om beter voorbereid te zijn op verschillende 
mogelijke toekomsten. 
 
 

 
 
                              Vier vormen van overheidssturing (NSOB: Van der Steen et al., 2014) 
 
 
De maatschappij kan zich op veel manieren ontwikkelen. Wie had ooit kunnen voorzien dat ons leven 
op dit moment bepaald wordt door een virus? Als overheid hebben we daar geen invloed op. Wel 
kunnen we als gemeente aan verschillende knoppen draaien en verschillende rollen aannemen. We 
kunnen bijvoorbeeld sturen door regels op te stellen (rechtmatige overheid). We kunnen alles wat we 
doen vertalen in kosten en baten en ook met andere partijen, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, 
prestatieafspraken maken over hun bijdrage aan de samenleving (presterende overheid). We kunnen 

https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/het-toekomstbeeld-zes-opgaven
https://omgevingswet.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/007/756/original/Korte_verkenning_Novi-Provi-Zovi.pdf
https://omgevingswet.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/008/420/original/2020-02-20_RKK.pdf
https://omgevingswet.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/007/754/original/Opbrengsten_toekomstverkenning.pdf


 

ook een stapje terug doen en kijken naar ontwikkelingen die er al zijn in de samenleving. Die kunnen 
we stimuleren (responsieve overheid). We kunnen ook actief als netwerker partijen bij elkaar brengen 
en aan onze doelen verbinden (netwerkende overheid). Wat het meest effectief is, is afhankelijk van 
de omgeving. In de toekomstverkenning hebben we samen met een aantal stakeholders ook onze rol 
als overheid verkent in verschillende mogelijke toekomsten. 
 

Op basis van de toekomstworkshops hebben we gekeken wat ons kan helpen om goede keuzes te 
maken voor de toekomst. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de volgende afwegingsprincipes: 
 

 (Fysieke) ingrepen dragen bij aan een evenwichtige en rechtvaardige stad (dit is het 
belangrijkste en overkoepelende afwegingsprincipe) 

 Kwalitatieve ontwikkeling in plaats van exclusieve focus op groei 

 Consequenties van onze keuzes wentelen we niet af op toekomstige generaties 

 Gemeente-brede opgaven staan voorop bij gebiedsontwikkeling 

 Meervoudig, meerdimensionaal en flexibel ruimtegebruik 

 Het juiste schaalniveau voor elk probleem en elke oplossing 

 Oog voor transitieopgaven: ruimte voor innovatieve oplossingen 
 
Aan de hand van de afwegingsprincipes kunnen we verschillende keuzemogelijkheden beter tegen 
elkaar afwegen. Dat helpt ons om tot goed onderbouwde keuzes komen.  
 
 
 

4 Eén verhaal voor de stad met duidelijke keuzes  
 
Een toekomstvisie is een inspirerend, maar ook realistisch verhaal waar mensen zich aan kunnen 
verbinden. Dat verhaal gaat niet alleen over hoe de stad er straks uitziet, maar vooral ook hoe we 
samen willen leven. Vandaar dat we in het traject om tot een omgevingsvisie te komen samen 
optrekken met de collega’s die bezig zijn met een maatschappelijke visie. Beide visies vertellen 
samen één verhaal over de stad die we willen zijn. 
 
In de omgevingsvisie maken we keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dat is nodig en soms lastig. 
Zaanstad gaat de komende jaren met zo’n 50.000 mensen groeien. Er zijn meer woningen nodig, 
meer voorzieningen, er is behoefte aan meer arbeidsplaatsen, meer infrastructuur, zoals wegen, 
fietspaden, OV, maar ook kabels en leidingen. Tegelijkertijd willen we ook een ruimte voor groen en 
natuur. Dat is belangrijk voor klimaatadaptatie, maar ook voor een gezonde leefomgeving. We willen 
goede openbare ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En we hebben te maken met een 
energietransitie, waarvoor zonnepanelen, windmolens en misschien wel geothermie nodig zijn.  
 
Al deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de ruimte. Het grondoppervlak van Zaanstad neemt 
echter niet toe. We moeten dus zoeken naar slimme oplossingen. Bijvoorbeeld hoe je werken en 
wonen kunt combineren, zonder dat dit tot overlast leidt en ongezonde of onveilige situaties. Hoe je 
een aantrekkelijke vestigingsstad voor bedrijven kunt zijn en tegelijkertijd een gezonder en veiliger 
leefklimaat kunt creëren. Hoe we ondanks het groeiend aantal inwoners het autogebruik kunnen 
terugdringen door andere vormen van mobiliteit aantrekkelijker te maken. Hoe we woningen kunnen 
bouwen zonder daarvoor ons landschap op te geven. 
  
Dit zijn slechts enkele voor beelden van dilemma’s en uitdagingen, waarop de omgevingsvisie een 
antwoord moet geven. De komende tijd gaan we hiermee aan de slag, samen met stakeholders en 
professionals in zogenaamde toekomstwerkplaatsen. Dat doen we aan de hand van vier gebieden. 
Gebieden die op basis van hun ontwikkeling en kenmerken net iets andere dilemma’s en 
vraagstukken kennen. Daarbij houden we goed in het oog wat de relatie is tussen de uitdagingen in de 
gebieden en de omliggende gebieden en Zaanstad als geheel. Een visie is immers geen optelsom van 
deelvisies; het gaat juist om de samenhang tussen die delen. 
 
 

https://omgevingswet.zaanstad.nl/system/attachments/files/000/008/419/original/Bijlage_afwegingsprincipes_en_sturingsfilosofie.pdf


 

                  
 
 

         Vier deelgebieden voor toekomstwerkplaatsen     
 
 
5 Participatie 
 
De gemeente is als bevoegd gezag verplicht om burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
te betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie. Er geldt bovendien een ‘motiveringsplicht’. Dat 
wil zeggen dat de gemeente in de visie moet uitleggen wat zij heeft gedaan met de geluiden die zijn 
opgehaald en hoe die zich verhouden tot de keuzes die de raad uiteindelijk maakt. 
 
Ook los van de wettelijke verplichting vindt Zaanstad het heel belangrijk om samen met burgers en 
relevante partijen in de stad visies en beleid te ontwikkelingen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij 
heel veel vragen van burgers. De afgelopen periode hebben we rond verschillende thema’s en 
gebieden gesprekken gevoerd met bewoners en andere partijen in de stad.  
 
In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar participatietrajecten die we recentelijk hebben uitgevoerd. 
Daaruit bleek dat in onze participatieaanpak een aantal ‘blinde vlekken’ zit. We kunnen bijvoorbeeld 
jongeren slecht bereiken, terwijl we hun mening heel belangrijk vinden voor de omgevingsvisie. Het 
gaat immers om een visie voor 2040 en dus over hun toekomst.  
 
In 2018/2019 hebben we breed in de stad dromen opgehaald onder bewoners, is een online 
dilemmaspel ontwikkeld en hebben we een aantal projecten met scholen gedaan. Daarmee hebben 
we zo’n 1200 mensen bereikt, waarvan een kwart jonger was dan 25 jaar. Lees hier meer over de 
opzet en uitkomsten van dit traject.  
 
In de fase die nu voor ons ligt, zoeken we nog meer de verbinding met jongeren en zetten we hen 
vooral in om ons een spiegel voor te houden of voorgestelde ingrepen bijdragen aan een 
omgevingsvisie voor een volgende generatie. Ook benaderen we heel gericht rond bepaalde thema’s 
relevante, lokale stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar ook partners in 
de regio. De inwoners van Zaanstad informeren we via diverse kanalen over belangrijke stappen in 
het traject en bieden we de kans om te reageren. Daarnaast maken we gebruik van alle relevante 
informatie die in participatietrajecten van andere projecten is opgehaald. 
 
Ook doen we digitaal onderzoek naar hoe Zaankanters hun woonomgeving waarderen, beleven en 
gebruiken. De uitkomsten van dat onderzoek voegen een belangrijke dimensie toe aan alle 
afwegingen over fysieke ingrepen, namelijk de beleving van de mensen. Dat is het vertrekpunt voor de 
toekomst. In een aangepaste vorm is dit onderzoek ook uitgezet onder jongeren die meedoen aan de 
trajecten Local Heroes van ’t Lokaal en Young Leaders van Trias. Daarmee bereiken we jongeren 
tussen de 15 en 29 jaar.  
 
 

Oranje = Zaanstad Noord  
Paars = Noordzeekanaalgebied  
Groen = Landelijk gebied  
Geel= Stad rond de Zaan 

https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/resultaten-fase-2


 

6 Vervolgstappen 
 
In verband met de coronacrisis hebben we onze oorspronkelijke planning, gericht op het opleveren 
van de visie eind 2020, moeten aanpassen. Aangezien we niet weten wat de impact op de lange 
termijn zal zijn, kent deze een groot voorbehoud.  
 
Na de zomer 
In deze periode organiseren we in vier gebieden toekomstwerkplaatsen, waarin we in een week 
toewerken naar zoveel mogelijk concrete keuzes voor de fysieke leefomgeving. We kijken daarbij niet 
alleen naar het gebied, maar altijd ook naar de relatie met de rest van de stad en met oog voor de 
gemeente-brede opgaven.  
 
Eind 2020 
We bundelen de uitkomsten van de toekomstwerkplaatsen – tekeningen, verslagen, verhalen – en 
werken ze uit in plattegronden en een samenhangend verhaal met een aantal concrete projecten die 
voor de toekomst het verschil gaan maken. Dit noemen we sleutelprojecten.  
 
Begin 2021 
Op een aantal locaties in de stad vertellen en toetsen we informeel de voorliggende keuzes en het 
verhaal dat daarbij hoort.  
 
Hierna ligt de concept-omgevingsvisie ligt ter inzage en kunnen inwoners via de formele weg 
zienswijzen indienen, als ze vinden dat zij in hun belang worden geschaad door een keuze in de visie.  
 
Als laatste stap wordt de Zaanse omgevingsvisie 1.0 ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aangeboden. 


