
De woningbehoefte is groot. Zaanstad wil 
duizend woningen per jaar bouwen. Die 
woningen komen op diverse plekken binnen 
de stad. En daarbij moeten ook speelplekken, 
bomen en parkeerplaatsen worden ingepast. 
Dat heeft impact op bestaande buurten en 
bewoners vinden daar wat van. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente vanaf 2023 
bij ruimtelijke plannen te maken met de 
Omgevingswet. Die stelt dat initiatiefnemers 
– meestal projectontwikkelaars die 
gaan bouwen – de communicatie met 
omwonenden moeten regelen. En daar 
heeft de Zaanse raad, die uiteindelijk groen 
licht voor de bouw moet geven, slechte 
ervaringen mee. 

De raad debatteert vanaf 19 mei over 
een aantal uitgangspunten voor betere 

participatie bij ruimtelijke initiatieven. De 
raad gaat ook vaststellen hoeveel invloed 
hij de ontwikkelaar dan wel de gemeente wil 
geven bij het betrekken van inwoners. 
(zie blauwe kader)

“Voor de PvdA is een belangrijk uitgangspunt 
dat de gehele raad al in een heel vroeg sta-
dium de richting kan bepalen van plannen”, 
zegt PvdA-woordvoerder Eylem Köseoglu. 
“Dat geldt dus nu ook voor het onder-
werp participatie. Dit is voor iedereen een 
zoektocht. Essentieel is voor ons ook dat we 
bewoners duidelijk maken wat er met hun 
bijdrage gebeurt, dat we hun verwachtingen 
in goede banen leiden.” 

De PvdA en de POV zijn twee van de zes 
formerende partijen. POV-fractievoorzitter 
Harrie van der Laan hamerde al eerder op 
meer invloed van de raad en betere omgang 
met inwoners:  “Communicatie met inwo-

ners is niet het vak van projectontwikkelaars. 
En in de gemeente is participatie teveel 
gericht geweest op draagvlak voor de eigen 
plannen. Laat bewoners wat te vertellen 
hebben over hun omgeving, maar geeft eerst 
duidelijk aan waarop zij wel invloed hebben. 
Sommige wensen kunnen bijvoorbeeld niet 
door ander beleid of wettelijke regels.”

Fractievoorzitter Melchior Mattens van 
de Partij voor de Dieren vindt het positief 
dat er in de uitgangspunten ook oog is voor 
de belangen van toekomstige generaties. 
“Jammer dat de dieren, op wie ruimtelijke 
initiatieven veel impact hebben, dan weer 
niet worden genoemd.” Mattens pleit ook 
voor burgerberaden of panels waarbij om-
wonenden maar ook door loting geselecteer-

De Peperstraat wordt ingrijpend vernieuwd met honderden extra woningen en meer groen

Bewoners worden niet altijd goed betrokken bij plannen voor een 
andere inrichting van hun buurt, vindt de raad. De zes partijen die 
waarschijnlijk het gemeentebestuur vormen (formatie), willen met de 
gehele raad bespreken hoe die ‘participatie’ van inwoners beter kan. De 
zes willen niets voorkauwen. De gemeente zelf lijkt bij participatie een 
grotere rol te gaan spelen.  

Inwoners kunnen 
eerder hun zegje doen

18 mei 2022

Invloed bewoners

ZAANSTAD 

GEMEENTE EN 
PARTICIPATIE
De raad bespreekt vier mogelijke rollen 
van de gemeente bij participatie:
1. De initiatiefnemer organiseert het.  
 Gemeente kijkt toe. Maakt afweging  
 op eigen beleid en (landelijke)   
 regels, niet op kwaliteit van de   
 betrokkenheid van inwoners.  
2.  De initiatiefnemer is nog steeds   
 verantwoordelijk maar de   
 gemeente adviseert vooraf en 
 geeft duidelijke     
 voorwaarden aan voor 
 betrokkenheid van inwoners.
3.  Samenwerking initiatiefnemer   
 en gemeente. De gemeente 
 geeft niet alleen duidelijke   
 voorwaarden voor participatie   
 aan, maar is zelf ook betrokken   
 bij de uitvoering (bewonersbrieven,  
 buurtbijeenkomsten). 
4. Gemeente neemt regie en   
 verantwoordelijkheid voor   
 participatie bij de (her)inrichting van  
 een gebied. Dit vraagt om meer inzet  
 van ambtenaren. De initiatiefnemer  
 is volgend en uitvoerend. 

Begraafplaatsen blijven open
Voorlopig gaat er geen enkele 
gemeentelijke begraafplaats dicht. 
De raad heeft een voorstel om de  drie 
begraafplaatsen in Westzaan, Zaandijk en 
Wormerveer te sluiten, van tafel geveegd. 
De partijen willen een andere oplossing 
voor de financiële tekorten. 

Een gemeente moet wettelijk een algemene 
begraafplaats hebben. Zaanstad heeft er 
sinds 1974 zeven, in bijna alle kernen één. 
Zaankanters kiezen al jaren minder vaak 
voor begraven. De inkomsten (grafrechten) 
dalen daardoor, maar de onderhoudskosten 
niet. Zaanstad heeft zelf bepaald dat de 
grafrechten de kosten maximaal moeten 

dekken. Daarvoor zouden de tarieven met 
enkele tientjes moeten worden verhoogd, 
maar dat wil niemand. Sluiting en opheffing, 
dat hoe dan ook tientallen jaren in beslag 
neemt, is een optie om kosten te drukken, zo 
stelt het college.

Daar denkt de raad heel anders over. 
“Mensen die geboren zijn in het dorp willen 
daar ook begraven kunnen worden”, zegt 
CDA-fractievoorzitter Julie van ’t Veer. “Dit 
voorstel gaat geheel aan die emotionele kant 
voorbij. Wij willen geen enkele begraafplaats 
sluiten. Laten we beter kijken naar verlaging 
van de onderhoudskosten. Dat zou misschien 
kunnen door de inzet van vrijwilligers te 

vergroten. Dat moeten we per begraafplaats 
bekijken.”

Ook D66-woordvoerder Merel Kingma 
struikelt over de ongevoeligheid in het 
politieke voorstel. “Aan de cultuur-
historische waarde, bijvoorbeeld de 
geschiedenis rond begraven dorpelingen, 
wordt geen woord gewijd. D66 gelooft dat 
de begraafplaatsen een maatschappelijke 
meerwaarde kunnen hebben die sluiting 
overbodig maakt.”

De meeste partijen hopen dat het 
onderhoud goedkoper kan worden als de 
begraafplaatsen voortaan gedeeltelijk tot de 
openbare ruimte kunnen worden gerekend. 
De raad besluit later dit jaar nog hoeveel geld 
hij extra voor het opgelopen achterstallig 
onderhoud van de openbare ruimte wil 
vrijmaken.  

Als onderdeel van de openbare ruimte 
moeten begraafplaatsen dan wel 
stilteplekken blijven, beklemtonen Van ’t 
Veer en Kingma. “Een uitstrooiplek voor as 
bijvoorbeeld zou kunnen passen”, zegt Van ‘t 
Veer, “maar een voetbalveldje uiteraard niet”. 
Kingma is optimistisch: “Zaanstad heeft over 
2021 een fikse financiële meevaller. En om 
zoveel geld gaat het bij de begraafplaatsen 
nu ook weer niet.” Veel Westzaners kwamen in verzet tegen mogelijke sluiting van hun begraafplaats.

de inwoners al vroeg meepraten en advies 
uitbrengen over ruimtelijke plannen. 

Hij is evenals Köseoglu en Van der Laan 
voor een sterke rol van de gemeente (varian-
ten 3 en 4). De kosten aan extra ambtenaren 
zouden dan op de ontwikkelaar moeten 
worden verhaald, die dan van dat proces is 
verlost.

Democratisch Zaanstad ziet allereerst 
“opnieuw een stuk dat achter een bureau 
is opgesteld en niet eerst aan inwoners en 
ondernemers is  voorgelegd”. Fractievoor-
zitter Juliëtte Rot gruwelt van ‘verwachtin-
genmanagement’: “Wij willen inwoners juist 
meer invloed op plannen geven.” Volgens DZ 
ontbreekt in het debatstuk ook een voorstel 
om participatie standaard deel te maken 
van werkprocessen bij de gemeente om 
willekeurige behandeling van inwoners en 
ondernemers te voorkomen. 


