
 

Terugkoppeling idee 9: Noppes voor planten 
 
 
 
 

Fractie Terugkoppeling 

SP Superleuk! De personen met het idee willen graag een bedrijfsruimte gebruiken. Er 
is vast wel iets te vinden dat langdurig leegstaat of op termijn gesloopt zal worden 
en dat kosteloos uitgeleend kan worden. 

PvdA Dit lijkt ons een goed idee om nader uit te werken. Mogelijk kan er via Werkom 
nagegaan worden of en hoe er een op Noppes lijkend bedrijf als dit kan worden 
opgezet. Overigens is er een “stekjesruilhandel” bij Bind. Misschien kan daar ook 
een koppeling mee gemaakt worden.  

CU Als ChristenUnie vinden wij dit een mooi idee dat potentie heeft. Op dit moment 
vinden wij echter dat het nog te pril is en dat er nog erg veel uitgewerkt moet 
worden om dit plan tot een succes te maken. Daarbij zien wij ook zeker 
mogelijkheden als er samengewerkt wordt met andere kringloopwinkels. 

CDA Naar ons idee nog niet voldoende overtuigd van de  
haalbaarheid. 

Rosa ROSA zal dit initiatief niet ondersteunen. Er is een al een succesvol voorbeeld in 
Zaanstad voor afgedankte kamerplanten, geheel als particulier initiatief opgezet. 

GroenLinks Het plan om planten van de buren water te geven zien wij niet zo zitten. Maar het 
idee om een plantenbank op te zetten lijkt ons een verdere uitwerking waard. 

PvdD Wij steunen dit idee. Planten een tweede kans geven is een goede en mooie 
gedachte. Wel vinden wij dat het plan nog verder moet worden uitgewerkt en 
geconcretiseerd.  

POV Terugkoppeling volgt na het reces 

PVV Planten gaan dood of groeien uit hun kracht, dan gooi je deze netjes in de groene 
afvalbak en koop je een nieuwe, wij vinden dit idee een ‘leuke’ hobby voor iemand 
in zijn achtertuin. 

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 steunen.  
 
Heel sympathiek en ook een mooi circulair idee. Maar wij vinden niet  
dat de gemeente dit zou moeten doen. Een bedrijfje kan best kansrijk  
zijn, maar dan zonder subsidie van de gemeente.  Wellicht kunnen de  
initiatiefnemers zich aansluiten bij bijv het zaans natuur en milieu  
centrum om hun mogelijkheden verder te verkennen? 

VVD De VVD ziet geen aanleiding dit idee verder uit te werken. Het is aan de indieners 
zelf om een ruimte te vinden en te zien of het te financieren is. 

D66 Leuk initiatief, maar nog onvoldoende uitgewerkt. Wij stellen voor dat de  
indiener contact zoekt met de indiener van idee 4 en 5. (Zie aldaar). 
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Terugkoppeling volgt 18-10 

Denk Terugkoppeling volgt na het reces 

DZ Terugkoppeling volgt na het reces 

 
 



 

 


