
Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de reacties op 
de stelling over de ontwikkeling van gebieden voor bijvoorbeeld woningbouw: “De uitgebreide 
inspraak met buurtbewoners en andere belanghebbenden vooraf, zoals vereist volgens 
de nieuwe Omgevingswet (vanaf 2022),  zet een rem op de plannen en flexibiliteit van 
gebiedsontwikkelaars.”.

D66: Geen draagvlak is groter probleem voor ontwikkelaar
Zonder draagvlak bij buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben gebieds
ontwikkelaars een veel groter probleem, dan lopen ze vast in bezwaar en beroeps
procedures. D66 vindt dat participatie vooraf goed geregeld moet zijn, met duidelijke 
spelregels. Als die regels niet goed genoeg in de omgevingswet worden verankerd moeten 
we dat lokaal regelen, bijvoorbeeld in een gemeentelijke participatieverordening.

Partij voor de Dieren: Harde duurzaamheidseisen in duidelijke kaders
Wij vinden het belangrijk dat er uitgebreid gelegenheid geboden wordt voor inspraak. 
Harde duurzaamheidseisen om de inspraak van vólgende generaties te waarborgen moeten 
zonder gepolder worden vastgesteld opdat helder is waar wel en waar geen ruimte tot 
afwijking mogelijk is. Als de kaders voor inspraak én voor verduurzaming duidelijk zijn, weet 
ook de gebiedsontwikkelaar wat kan en wat niet.

Lokaal Zaans: Echt luisteren naar bewoners kan beter
Het gras groeit niet sneller door aan de sprietjes te trekken! De gemeente verliest met het 
maken van plannen de huidige bewoners en ondernemers nu nog te vaak uit het oog. Of 
dat beter gaat met de omgevingswet? Er wordt wel meer voorgeschreven hoe inwoners 
te betrekken, maar echt luisteren, goed communiceren en waar mogelijk maatwerk 
toepassen, blijft een groot aandachtspunt. www.lokaalzaans.nl

ROSA: Voor inspraak zijn stevige spelregels nodig
Dat hoeft helemaal niet! Goed vooroverleg met belanghebbenden kan een plan beter 
maken en wrijving voorkomen. Maar dat proces moet dan wel helder worden ingericht, 
zodat iedereen weet wat ervan verwacht kan worden, en de communicatie moet sterk 
verbeteren. In de loop van dit jaar zal de raad daar nog over spreken en wat ROSA betreft 
komen er stevige spelregels.

DZ: Uitgebreide inspraak kan rechtszaken voorkomen
Oneens. De uitgebreide inspraak door belanghebbenden vooraf, kan het aantal juridische 
procedures beperken. Dit draagt bij aan het voorkomen van vertraging en hoge kosten. 
Bovendien is inspraak een democratisch recht dat beter beschermd zal zijn in de toekomst 
vanwege het feit dat het een vereiste is in de nieuwe Omgevingswet. Een vereiste naar ons 
hart als Democratisch Zaanstad! www.democratischzaanstad.nl

GroenLinks: Besluitvorming belangrijker dan flexibiliteit
De omgevingswet maakt het vergunnen van projecten makkelijker. Dat is vooral in het 
voordeel van gebiedsontwikkelaars. GroenLinks vindt dat goede participatie dan juist nodig 
is om belangen vanuit verschillende standpunten mee te nemen. Omdat ontwikkelaars veel 
invloed hebben op dat proces, moet er kritisch worden bekeken of de omgevingswet ook 
echt tot goede afwegingen leidt. Besluitvorming is belangrijker dan flexibiliteit.

PvdA: Open proces kan projecten versnellen
Nee, inspraak is er nu ook. Doordat deze participatie nu vaak later in trajecten plaatsvindt, 
leidt dit regelmatig tot ergernis en boosheid onder omwonenden. Een open proces bij het 
begin van bouwplannen, waarbij voor iedereen duidelijk is waar moeilijkheden en kansen 
liggen, kan projecten versnellen. Een verbetering dus. Overigens, iedereen helemaal 
gelukkig maken met een nieuw plan is onmogelijk.

ChristenUnie: Er blijft ruimte om plannen aan te passen
Oneens. Het is geen Rem op de plannen maar een belangrijke Schakel bij een nieuwe 
ontwikkeling in de stad. Buurtbewoners kennen hun omgeving als geen ander en kunnen 
de impact goed aangeven. Ook de mening van andere belanghebbenden moet gehoord 
worden. Door dit aan het begin te doen,  is er nog ruimte om plannen te veranderen. Wel 
even wennen maar uiteindelijk veel beter!

CDA: Herstel vertrouwen bewoners kost veel tijd
Oneens. Kijk naar het onlangs gepresenteerde bouwplan op Het Eiland. Drie jaar, zonder 
enig overleg met de buurt is gewerkt aan het bouwplan. De tijd die nu besteed moet 
worden aan de vele vragen, herstel van vertrouwen en het mogelijk repareren van het plan, 
had beter gestoken kunnen worden in inspraak van de buurt en anderen belanghebbenden 
tijdens de planvorming.

VVD: Met buurtbewoners kun je tot betere plannen komen
Binnenstedelijk bouwen heeft consequenties voor de buurtbewoners. Daarom is het 
belangrijk om buurtbewoners actief te betrekken, hun mening te laten geven en zorgen 
te uiten op het moment dat er nog invloed is op de plannen. Dat hoeft geen rem op 
ontwikkelingen te zijn, kan achteraf rechtszaken voorkomen en kan óók tot betere plannen 
leiden doordat buurtbewoners hun eigen buurt goed kennen!

PVV: Inspraak moet je onafhankelijk organiseren
Dat is zeker waar. Het gaat niet alleen ten koste van flexibiliteit maar kost ook erg veel tijd 
en geld. “Not in my backyard” is een steeds vaker terugkerend fenomeen, maar een goed 
plan blijft een goed plan. Het meest kwalijke vinden wij eigenlijk dat gebiedsontwikkelaars 
de inspraak zelf moet organiseren, dit zou door een onafhankelijke partij moeten gebeuren.

SP: Buurtbewoners belangrijker dan gebiedsontwikkelaars
Buurtbewoners en belanghebbenden  hebben recht op inspraak.  Dat geldt ook  bij de invoering 
van de nieuwe Omgevingswet. De democratie moet gerespecteerd worden. Ruimtelijke in
grepen hebben effect op het leven van de buurtbewoners. Het is hun recht om zich via inspraak 
te verdedigen tegen ongewenste plannen.  Dit is jammer voor de gebiedsontwikkelaars, maar 
die zijn niet het belangrijkst. De buurtbewoners en de belanghebbenden zijn belangrijker.  
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