Elke maand reageren de politieke partijen van Zaanstad op een stelling. Hieronder de reacties op
de stelling over de Strategie Bedrijventerreinen: “Het is zonde als Zaanstad ondernemingen
moet verwijzen naar het Amsterdamse havengebied of Purmerend omdat de stad op
termijn zelf onvoldoende grond heeft voor bedrijven”.
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D66: Grote werkgevers binnenboord houden
D66 legt behalve op woningbouw ook het accent op behoud van werkfuncties. We willen
onze Zaanse ondernemingen binnen de gemeentegrenzen blijven huisvesten en zo zorgen
voor voldoende woningen en werk. Omdat bedrijventerreinen schaars worden, moeten we
in Zaanstad op sommige plaatsen kritischer kijken of wonen en werken goed te combineren
zijn. Daarnaast moeten we bedrijven binnenboord houden die voldoende werkgelegenheid
bieden.
ROSA: ‘Het fabriek’ gaan zit in ons DNA
Wonen en werken zijn in de Zaanstreek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lopend naar
de molen of ‘het fabriek’ gaan zit in ons DNA. Daarnaast is het goed voor het milieu als de
afstanden klein blijven. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar de woningbouwplannen
op bedrijventerreinen en het traditionele evenwicht niet te verliezen.

VVD: Langs Noordzeekanaal nog kansen voor bedrijven
Als de grond er niet meer is zullen we alternatieven in de regio moeten zoeken. Bedrijven
verdienen het geld om de motor van de Zaanse economie draaiende te houden. De schaarse
ruimte die er nog is zullen we zorgvuldig moeten toewijzen. Vanwege het succes van
het bedrijvengebied Hoogtij wil de VVD de open gebieden richting Beverwijk langs het
Noordzeekanaal geschikt maken voor bedrijventerreinen.

Nieuwe duurzame bedrijvigheid moet bij woningen passen
Met de schaarse grond moeten we dan ook verantwoord omgaan en scherpe keuzes maken.
Zaanstad moet alleen nieuwe bedrijven die, én duurzaam zijn én werkgelegenheid bieden,
op de beschikbare grond vestigen. Daarnaast moeten we ons gaan richten op nieuwe,
duurzame bedrijvigheid die ook in de woonomgeving past. Juist die traditionele Zaanse
combinatie van wonen en werken moeten we opnieuw uitvinden.

PVV: Bedrijventerrein vult zich met dure woningen voor buren
Het is niet alleen zonde maar ook ontzettend stom. Zaanstad verandert bedrijventerreinen
in woningbouwlocaties. Deze worden voor de helft volgebouwd met peperdure woningen
voor inwoners van buurgemeenten; wij lossen dus hun woningprobleem op. Vervolgens
verliezen we ondernemingen aan diezelfde economisch groeiende buurgemeenten. Niet
echt doordacht. Zaanstad hoeft niet te groeien naar 200.000 inwoners, Zaanstad moet
groeien om ONZE woningzoekenden te huisvesten.
De Socialisten: Er is een wooncrisis, geen banencrisis
De gemeente Zaanstad denkt te klein. Voor Zaanse werknemers maakt het weinig uit of een
bedrijf in Zaanstad zit of net over de grens van Zaanstad. Wat De Socialisten betreft moet
eerst en vooral sociale woningbouw en daarna betaalbare koop- en middendure huur nu
voor alles gaan. Er is een wooncrisis, geen werkeloosheidscrisis!

Partij voor de Dieren: Alleen duurzame bedrijven op vergroend terrein
De klimaat- en biodiversiteitscrisis stellen Zaanstad voor de uitdaging alleen bedrijven
te ondersteunen die daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame toekomst. Het selectief
uitgeven van gronden biedt daarvoor een kans om zowel te sturen op vestiging van
uitsluitend duurzame bedrijven als op vergroening van bestaande bedrijventerrein.
Wij keren de stelling dus om: het is zonde om grond uit te geven aan fossiele bedrijven.

CDA: Dynamisch evenwicht wonen-werken koesteren
Eens, sterker nog, dat zou een historische blunder zijn. In Zaanstad gaan ondernemen,
werken en wonen al eeuwen hand in hand, binnen een dynamisch evenwicht. Dynamisch
qua energiebronnen: van wind oud, naar wind nieuw en van stoom naar waterstof?
Dynamisch qua locaties: van wonen in voormalige bedrijfspanden tot verhuizingen naar
Hoogtij. Zaanse ondernemingen moeten zich thuis kunnen voelen in Zaanstad.

ChristenUnie: Mogelijkheden per bedrijventerrein bekijken
Mee eens. Werken in je eigen woonplaats wensen we iedereen toe. Dat scheelt reistijd
die je dan anders kunt gebruiken. Tegelijkertijd zijn er ook woningen nodig. Kijk per
bedrijventerrein goed of het toekomst heeft en wat de gevolgen zijn als we transformeren
naar woningbouw. Bedrijven die groeien of nieuwe die we geen plek kunnen bieden
verwijzen wij liever naar het goed bereikbare Purmerend dan naar Amsterdam.

Democratisch Zaanstad: Balans woningen en bedrijven zoek
Helaas heeft Zaanstad nauwelijks nog grond vrij voor bedrijventerreinen en is vestiging aan
de rand onwenselijk of onmogelijk door bijv. Natura-2000 gebieden. Als bedrijventerreinen
vaker woon-werkgebieden worden, betekent dat er bedrijven moeten gaan verhuizen en
dus vaak vertrekken. Door het woningentekort gaat dit ten koste van ondernemingen die
zich hier willen vestigen. Er is geen goede balans tussen woningen en ondernemingen.
We willen daarover graag in debat. www.democratischzaanstad.nl
GroenLinks: Gezond leefmilieu heeft niet voor ieder bedrijf plek
Het is zonde als Zaanstad werkgelegenheid verliest. Maar niet elk bedrijf past in onze
omgeving, waar woonwijken, de bedrijvige stad en waardevolle natuur dicht bij elkaar
liggen. De Zaanse combinatie van wonen en werken in één gebied heeft nog toekomst,
maar dan moeten we wel keuzes maken. Een gezond leefmilieu zal betekenen dat we niet
voor elke bedrijvigheid plek hebben.

