
 

Terugkoppeling idee 4: Circulaire groenvoorziening vergroent Zaanstad 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Dit idee wil de SP adopteren. Goed te doen in combinatie met idee 7. Je zou er ook 
aan kunnen denken om de volkstuinverenigingen een rol te geven in het opkweken 
van kleine zaailingen. 

PvdA Ook dit is een sympathiek voorstel. We zien echter een probleem in het garanderen 
dat een terrein van enige omvang, gegarandeerd 5 tot 10 jaar braak zal blijven 
liggen. Nog los van de vraag of de gemeente zelf voldoende terreinen in bezit heeft. 
 

CU Op een kleinschalige manier meer groen plaatsen in Zaanstad. Dat is een goed en 
duurzaam idee waar volgens de ChristenUnie niet veel voor nodig is. Het is goed 
om hier onderzoek naar te doen hoe dit haalbaar kan zijn zodat Zaanstad weer een 
beetje groener wordt. 

CDA we willen graag nog weten welke specifieke bijdrage deze  
werkgroep van de gemeente verwacht 

Rosa ROSA zal het initiatief niet ondersteunen. We vinden het idee sympathiek, maar 
zien een probleem in het voor langere tijd beschikbaar stellen van braakliggende 
terreinen binnen de stadsgrenzen. Daarnaast denken we dat de huidige 
mogelijkheid van groenadoptie hiertoe ook mogelijkheden biedt, waarbij 
particulieren in eigen tuin opgekweekte struiken en boompjes na het opkweken 
verplaatsen uit de eigen tuin naar openbaar groen. 

GroenLinks Het idee heeft een ruimte nodig dat 5 tot 10 jaar braakliggend blijft en voor ons is 
dat te lang. We willen de mogelijkheid behouden om op den duur iets met die ruimte 
te kunnen doen (huisvesting bijvoorbeeld). 

PvdD Een goed idee. Leuk om enthousiaste groene bewoners te faciliteren. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Omslachtig idee, wat is er mis met de commerciële tuincentra in Zaanstad. 

LZ Hoewel de inleiding van de ideeën markt suggereerde dat de gemeente nog ‘wel 
wat geld te besteden heeft bij de begroting’ voor de uitwerking van ideeën, willen wij 
vooraf melden dat wij daar wat genuanceerder naar kijken. De gemeente heeft grote 
tekorten op de jeugdzorg, overal moet bezuinigd worden, dat betekent dat we heel 
kritisch moeten zijn en moeten prioriteren. Geld wat we  
niet hebben kunnen we ook niet uitgeven.  
Dus een opmerking naar alle de initiatiefnemers: Dank voor jullie komst en 
uitwerking van jullie ideeën, we hebben ervan genoten om ze te horen! En zullen ze 
waar mogelijk, ook als ze niet worden gesteund, in onze gedachten houden voor  
als er wel nieuwe mogelijkheden komen. Maar dus een  
winstwaarschuwing vooraf: Hoe sympathiek ook, kunnen we veel ideeën vanwege 
de financiële of juridische consequenties niet steunen.   
 
Liberaal Zaanstad zal dit idee niet ondersteunen  
 
Het is een goed idee om zaailingen op te kweken tot boompjes en  
struiken.  Maar Zaanstad heeft weinig eigen grond. Met ook de opgave  
binnenstedelijk bouwen zien wij dit niet te realiseren binnen de  
gemeente. Daarnaast denken wij dat dit heel goed bij bijvoorbeeld de  
natuur beherende organisaties ondergebracht kan worden zoals  
Landschap Noord Holland of Staatsbosbeheer. 

VVD perceel 5/10 jaar beschikbaar stellen niet haalbaar. Voor de genoemde gebieden 
zijn plannen voor ontwikkeling en woningbouw. Daar ligt voor de VVD de prioriteit.  

D66 Een bos op Hoogtij is niet aan de orde, in verband met de snelle uitgifte van  
grond voor bedrijven daar, maar het kan misschien wel elders. Het circulaire groen 
plan is erg interessant, maar nog niet voldoende uitgewerkt. Wij stellen voor dat de 
indiener in gesprek gaat met de gemeente (groenadoptie, bomenbeleid). Ook zien 
wel aanknopingspunten met idee 9 (zie aldaar). We zien graag deze ideeën verder 
uitgewerkt.   

Fractie Terugkoppeling volgt 18-10 



 

Hotaman 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 


