
 

Terugkoppeling idee 5: Zaantuin - Een gecombineerde productie-, kweek- en voedselbos 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Het idee is goed. Wij gaan dit idee niet adopteren omdat er ook een commercieel 
oogpunt aan zit. Misschien iets om op te nemen in de reguliere begrotingscyclus. 
 

PvdA Ook hier geldt hetzelfde. Het is een leuk idee, maar de vraag is of het kan. Het is 
niet goed mogelijk een omvangrijk terrein al hier gevraagd binnen het 
bedrijventerrein te reserveren. Er is ons gemeld dat er op dit moment veel interesse 
in vestiging van bedrijven. Het nu nog in gebruik te nemen terrein is nog lang niet 
klaar om daadwerkelijk gebruikt te worden.  
 

CU Een mooi initiatief wat zeker een kans van slagen kan hebben. Wel vragen wij ons 
af of het perse op een bedrijventerrein plaats moet vinden waar de grond duur is. 
Misschien dat het ook kan geplaatst worden in een weiland. Wel zijn wij positief om 
te onderzoeken hoe dit plan kan worden gerealiseerd. 

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. Ook het genoemde terrein Hoogtij 2 is een van 
de weinige grondposities van de gemeente Zaanstad, en belangrijk in de ambitie om 
industriële bedrijvigheid vanuit de stad naar de randen te laten verhuizen om zo 
(woon)bouwgrond binnen de stad voor onze woonopgaaf vrij te maken. 

GroenLinks Zeker een goed idee, maar Hoogtij als plek is te ver weg voor veel bewoners van 
Zaanstad om eraan deel te kunnen nemen. We denken dat de initiatiefnemers naar 
andere locaties moeten zoeken, bijvoorbeeld Assendelft. Ook  willen we weten 
welke kosten de initiatiefnemer heeft begroot voor het project en of hij 
(mede)financiering van de gemeente wenst. Tevens denken wij dat dit project beter 
eerst wat kleinschaliger zou moeten starten. 

PvdD Een goed idee. Hier wil de PvdD meer van. De voordelen die genoemd worden zijn 
dusdanig belangrijk dat we dit idee absoluut willen steunen. Het behoeft nog wel 
nadere uitwerking. 

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Ik zal het netjes houden en hier geen commentaar op geven. 

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  
 
Binnenstedelijke ontwikkeling vraagt om een samenspel tussen  
woningbouw, voorzieningen, infrastructuur en groen.   
 
Klimaatbuffer zou buiten de rode contour ons inziens gevonden kunnen  
worden.   
Hoogtij vinden wij belangrijk om voor onze bedrijven te behouden, daar  
is al niet veel plek elders meer voor. 

VVD 10-15 ha op hoogtij. Deze grond is nodig voor vestiging van bedrijven en wellicht 



 

ook voor bedrijven die gaan verhuizen van de bedrijfsterreinen die wonen/werken 
gaat worden. Al het advies gegeven om contact opnemen met Belangengroep ivm 
de ontwikkeling van de groenstrook. 

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 
Hotaman 

Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 
 


