
Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de 
reacties op de stelling: “Zaanstad doet er goed aan vanaf 2025 in de centrumgebieden 
van Zaandam, Wormerveer en Krommenie alleen nog bestelbussen en vrachtwagens toe 
te laten die rijden zonder uitlaatgassen (zero emissie zone)”

ROSA: Liever vandaag dan morgen
Wat ons betreft liever vandaag dan morgen. ROSA pleit al jaren voor distributiecentra 
aan de randen van Zaanstad, waarvandaan verder vervoer elektrisch moet plaatsvinden. 
Gelukkig staat dit nu ook in het collegeakkoord. Kleding, boodschappen en andere spullen 
worden steeds meer thuis bezorgd. Al die busjes stoten ongezonde hoeveelheden roet en 
fijnstof uit, en uitlaatgassen dragen bij aan de klimaatverandering!

CDA: Stimuleringsmaatregelen voor ondernemers op komst
Eens, niet als doel op zich, maar als middel voor een beter leefklimaat in Zaanstad. 
En als bijdrage aan een energieneutrale toekomst. Vanaf 2025 zijn er landelijke 
stimuleringsregelingen om ondernemers tegemoet te komen bij de aanschaf van een 
schoon vervoersmiddel. Voorwaarde is dat Zaanstad de zero emissie zones uiterlijk in 2021 
bekend maakt, zodat betreffende ondernemers daarop kunnen anticiperen.

POV: Afhandeling verkeer nu moet eerst veel beter
Dat hangt af van het nieuwe mobiliteitsplan. Al jaren is bekend dat de afhandeling van 
verkeer door de verschillende colleges is verslechterd. De Westerwatering en Saendelft 
zijn niet goed ontsloten. De toegankelijkheid van de A8/A9 en de gemeente is een drama. 
Los eerst dat op en kijk dan naar alternatieven voor deze vervoersmiddelen. Ondernemers 
moeten zichzelf wel kunnen bevoorraden. 

D66: Infrastructuur is er nog niet klaar voor
D66-Zaanstad omarmt de ambitie van de staatssecretaris om alle soorten van vervoer 
emissievrij te maken, te beginnen met zero emissie zones voor vrachtverkeer in 
centrumgebieden. We geven wel een winstwaarschuwing omdat de infrastructuur in 
Zaanstad nog niet toegerust is op een dergelijke transitie. De uitdaging is groot om zowel 
het elektriciteitsnet als de overslag van goederen aan de randen van de centra goed te 
organiseren.

ChristenUnie: Uiteindelijk ook in woongebieden uitstootvrij
Pakketbezorging aan huis neemt steeds meer toe dus daarom zou dit een goed streven zijn. 
Stel je eens voor dat we niet allemaal zelf meer met onze auto’s naar de winkels gaan maar 
dat er één auto per straat zonder uitlaatgassen alles thuis aflevert! Kies daarvoor dan niet 
alleen de genoemde centrumgebieden maar overal in Zaanstad.

GroenLinks: Slimme oplossingen voor leefbare centra
Helemaal mee eens. Dat luchtvervuiling ongezond is, weet iedereen. We hebben te maken 
met klimaatverandering en moeten schadelijke uitlaatgassen verminderen. Met deze 
maatregelen creëren we ruimte voor schoon vervoer en leefbare stadscentra. We stellen 
duidelijke doelen zodat we gaan werken aan slimme oplossingen zoals de inrichting van 
logistieke hubs aan de stadsranden om vervuilers te weren.

DZ: Compensatie voor ondernemers noodzakelijk
Zero emissie stadslogistiek is geen doel op zich. Daarvoor is maatwerk nodig voor een 
schonere, en op termijn een volledige elektrische, vloot. Klakkeloos de stad op slot zetten is 
niet verstandig. Het is de vraag of logistieke bedrijven het geld hebben om hun wagenpark 
te moderniseren. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Daarom is het belangrijk dat de 
sector hierbij financieel gecompenseerd wordt. 

Partij voor de Dieren: 
Er is haast geboden om hierover, ten gunste van klimaat en luchtkwaliteit, te beslissen. 
Voor personenvervoer zou er bovendien een ruimere milieuzone moeten komen. Minimaal 
in de dichtbebouwde gebieden. De maximumsnelheid moet overal naar 30 km/uur. 
Zaanstad moet zo snel mogelijk deelfietsen en deelauto’s invoeren. Ook willen we een 
helmplicht en een verbod om op het fietspad te rijden voor snorfietsen. 

Lokaal Zaans: Andere prioriteiten dan zero emissie zone
Zolang wij ons sociaal domein niet op orde hebben, een achterstand van bijna € 40 miljoen 
op het onderhoud van de openbare ruimte hebben en de veiligheid echt nog beter kan, 
staat dit niet bovenaan de prioriteitenlijst van Lokaal Zaans. Wij pleiten ervoor om eerst 
bovengenoemde aan te pakken en zorgen dat de huidige ontsluitingen op orde zijn, voordat 
we zo’n enorm stadslogistiek proces neerzetten. 

PvdA: Na busvervoer ook bevoorrading winkels schoon
In Zaanstad moeten we zeker zijn van een schone lucht. Rijden zonder uitlaatgassen 
draagt daaraan bij. De ontwikkelingen zijn positief. De aankomende jaren wordt het 
busvervoer al uitstoot vrij. Zero emissie zones zijn een onderdeel van het klimaatakkoord. 
Zaanstad heeft daarom een belangrijke rol om samen met vervoerders, ondernemers en 
belangenorganisaties plannen te maken hoe de bevoorrading schoner, slimmer en veiliger 
kan worden.  

VVD: Wagenpark niet voortijdig afschrijven
Het wagenpark van ondernemers migreert in snel tempo naar zero emissie en dat moeten 
wij stimuleren, maar niet afdwingen. Het vervangen van een wagenpark dat nog niet is 
afgeschreven kost extra geld en uiteindelijk dus ook banen. Bovendien is het slecht voor het 
milieu omdat de fabricage van nieuwe voertuigen ook milieuvervuiling geeft. Daar komt 
nog bij dat de benodigde zero emissie energie niet beschikbaar is.

PVV: Eerst kerncentrales voor echte zero emissie
Ronduit belachelijk, zero emissie bestaat helemaal niet. De huidige elektriciteitscentrales 
moeten volop draaien om aan de toenemende vraag van elektra voor mobiliteit te voldoen. 
Het huidige netwerk barst nu al uit zijn voegen vanwege de grote vraag. Als we nu eerst 
eens een paar kerncentrales neerzetten om het elektrische (vracht)wagenpark op te laden, 
zodat zogenaamde zero emissie ook werkelijk zero emissie is.
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