
De Zaan, het erfgoed en het vele water 
kunnen volgens het college beter worden 
benut om Zaanstad voor zowel de eigen 
inwoners als toeristen aantrekkelijker te 
maken. Meer toeristen zouden ook vaker 
op andere plekken dan de Zaanse Schans 
moeten komen. Of meer voor cultuur langer 
naar de streek gelokt kunnen worden. 
Het water kan ook interessant zijn voor 
overnachtingsmogelijkheden. Omdat het 
onzeker is of toeristen in dezelfde aantallen 
terugkeren, geeft Zaanstad voorlopig geen 
vergunningen meer af voor hotels. 

Toerisme en horeca

“We kunnen het toerisme beter gaan 
beheersen dan stimuleren”, vindt SP-
woordvoerder Roland van Braam. “Denk 
aan de vervuiling en overlast die geld kost. 
Meer hotels hoeft ook niet. Airbnb-verhuur 

Het Hembrugterrein met Artzaanstad moet ook een toeristische trekpleister worden.  
Foto Mike Bink

Als de toeristen terugkomen, hoe kunnen de gemeente en haar 
inwoners daarvan vooral de lusten en minder de lasten hebben? De 
raad debatteert donderdag 16 september over drie visies: toerisme, 
verblijfsaccommodaties en horeca. 

Aantrekkelijk voor 
bewoners én toeristen

NOORD IN 2040; DORPEN 

VERSTEDELIJKEN 
In Zaanstad-Noord gaat wonen en 
werken goed samen. Verstedelijking 
kan met behoud van de historische 
dorpskernen. Maar kan het 
verkeersplan, dat inzet op autoluw, 
al die nieuwe bewoners wel aan? Dat 
laatste ligt gevoelig bij de raad die 16 
september besluit over het Perspectief 
MAAK.Noord 2040. 

In Wormerveer, Krommenie, 
Assendelft Noord en West-Knollendam 
komen tot 2040 zo’n 5000 nieuwe 
woningen. Bijvoorbeeld op afgestoten 
bedrijfslocaties, zoals Brokking 
(Zaanse Pijl/180 woningen) en Meneba 
(Zaankwartier/668 - foto). Bestaande 
bedrijventerreinen worden versterkt 
als banenmotor en ook toeristische 
mogelijkheden (Zaanbocht) worden 
verder ontwikkeld.
 
“Goed dat er veel middeldure 
huurwoningen (€750-1000 p/m) komen, 
want daar is veel vraag naar”, zegt D66-
woordvoerder Rob Karst. “We zijn ook 
voorstander van hoogwaardig OV en 
betere fietsverbindingen. Maar de focus 
ligt te veel op bouwen en te weinig op 
de afwikkeling van alle verkeer; fiets, ov 
en auto! Veel hangt af van de aansluiting 
A8/A9 zodat autoverkeer uit het noorden 
de dorpen mijdt. Pas eind 2021 weten we 

hierover meer, maar een plan B hebben 
we niet. We mogen blij zijn als we het 
huidige autoverkeer kunnen stabiliseren 
en nieuwe bewoners warm krijgen voor 
fiets en ov.”
 
Al gaat de provincie over de 
besluitvorming, de A8/A9 moet 
hoofdzaak worden, vindt POV-
fractievoorzitter Harrie van der 
Laan. “Zorg dat er geld is voor 
eigen investeringen in afritten en 
rotondes zodat de Provincialeweg een 
tweebaansweg kan worden. 
Heeft dit college niets geleerd van de 
slechte ontsluiting van Westerwatering 
en Saendelft? Als de collegepartijen zoals 
D66 hier iets aan willen doen, moeten 
ze nu met voorstellen komen. Denk nou 
niet dat mensen in Noord minder de auto 
gaan gebruiken.” Van der Laan is blij met 
de mix van wonen en werken zoals de 17 
appartementen met bedrijfsruimte in de 
Mercuriusstraat in Krommenie. 
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versterkt de woningnood. We hebben nu 
regels om die verhuur te beperken maar we 
komen overal handhavers tekort. En laten 
we vooral de buitengebieden met rust laten.”
Als je het natuurlandschap tegelijkertijd 
versterkt, kunnen daar best meer recreatieve 
mogelijkheden komen”, reageert Jan de Laat 
van GroenLinks. “Laten we het vooral voor 
de Zaankanters aantrekkelijk maken. Dan 
is het voor toeristen ook goed. Ook volgens 
De Laat zijn er eerder meer woningen dan 
hotelkamers nodig. 
De airbnb moet aan banden, maar de 
toerist moeten we koesteren, vindt DZ-
woordvoerder Jos Kerkhoven. “We 
moeten die toerist meer waar bieden voor 
de hoge toeristenbelasting. Het is goed 
dat watersporters beter bediend gaan 
worden, daar pleit DZ al langer voor. Slecht 
vind ik dat de Zaanse Schans Card wordt 
ingevoerd. Het is maar de vraag of de veelal 
Aziatische toeristen daar terugkeren en de 

Hoe gaan we in 2050 aardgasvrij koken en 
verwarmen? De Transitievisie Warmte zet 
de grote lijnen uit want we weten nog veel 
niet over alternatieve warmtebronnen. 
Van de ene raadsfractie mag het tempo in 
Zaanstad wat lager, voor de andere schiet 
het maar niet op. 

Volgens het Klimaatakkoord moet in 2030 
een op de vijf woningen in Zaanstad van 
het aardgas af zijn, de rest in 2050. Dan 
verwarmen we bijvoorbeeld op aardwarmte, 
elektriciteit (Kreekrijk al) of misschien zelfs 
op water (aquathermie). Maar welke bron is 
het meest kansrijk? En hoe houden we het 
betaalbaar voor iedereen? De bestaande 
woningen moeten hoe dan ook beter 
geïsoleerd. 
De gemeente wil de omschakeling 
beginnen in wijken waar corporaties al veel 
huurwoningen hebben, een warmtenet in 
de buurt is of zicht is op warmtebronnen; 
Zaandam-Oost (is al warmtenet) en 
Krommenie. 
“De keuze voor wijkgericht maatwerk is 
goed”, vindt Lokaal Zaans-fractievoorzitter 
Marianne de Boer. “Deze visie houdt er ook 
rekening mee dat de technieken zich snel 
ontwikkelen. Maar het zint ons niet dat onze 
gemeente harder denkt te kunnen lopen dan 
de rest van het land. Deze raad heeft immers 
besloten dat we in 2040 al klimaatneutraal 
moeten zijn. Neem de tijd en profiteer van 
innovaties. Nu zet je bedrijven en mensen 
te veel onder druk, zodat die laatsten niet 

willen meedoen. Bovendien haal je inwoners 
dan het vel over de oren.”
“Niet elke Zaankanter hoeft in 2040 van 
het aardgas af te zijn”, reageert PvdA-
fractievoorzitter René Tuijn. “Je kunt ook 
werken met compensatiemaatregelen om 
als gemeente in zijn geheel klimaatneutraal 
te zijn. We moeten de urgentie juist 
vasthouden. Maar dan moet het tempo 
van onderzoeken naar bronnen en zo wel 
omhoog. Als het rijk de problemen met de 
netcapaciteit aanpakt, is all electric voor 
Zaanstad de meest reële optie. Dan kan een 
huiseigenaar zelf meer het moment kiezen, 
als bijvoorbeeld de ketel moet worden 
vervangen. Den Haag moet hoe dan ook met 
geld komen om mensen meer te verleiden. 
We hebben hiervoor tot 2050 anderhalf keer 
zoveel geld nodig als dat we in twee jaar aan 
corona hebben uitgegeven. Het kan dus wel.”

Per wijk van het gas af 

ondernemers weer wat vet op de botten 
krijgen.” 

Horeca
Het college wil in samenwerking met horeca-
organisaties en plaatselijke ondernemers 
meer verscheidenheid en verduurzaming 
van het horeca-aanbod. Kerkhoven pleit 
voor de bouw van meer dure woningen, dan 
komen de betere restaurants vanzelf. Van 

Braam hoopt op gemeentelijke flexibiliteit 
voor ondernemers die de buurt sterker 
en leuker maken. Het aantal fastfood-
bedrijven in Zaanstad is hoger dan het 
landelijk gemiddelde. De Laat: “De visie 
mag best stelliger verwoorden dat we 
daaraan op grond van gezondheid van de 
Zaankanters paal en perk gaan stellen. Ook 
in vergunningen als dat kan.”

Bestaande woningen moeten beter geïsoleerd. 
Foto Mike Bink


