
Behalve op grote daken met zonnepanelen zet Zaanstad ook in op windmolens langs het
Noordzeekanaal. Foto Gemeente Zaanstad
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Opwekking energie

De Regionale Energiestrategie (RES) 
beschrijft hoe gemeenten in Zaanstreek-
Waterland grootschalige wind- en 
zonne-energie denken op te wekken. 
Voor windenergie is de Zaanse hoop op 
het Noordzeekanaalgebied gevestigd. Al 
verkleinen vliegverkeer en bedrijven tussen 
bedrijventerrein Westerspoor en Beverwijk 
mogelijk de kansen. Het college vraagt de 
raad nu om spelregels vast te stellen voor 
het zoeken naar ideale plekken langs het 
Noordzeekanaal. 

De raad wil zo veel mogelijk mensen laten 
meepraten. “Beter te veel dan te weinig”, 
zegt POV-woordvoerder Perry van der 
Velden. “Mensen bepalen dan zelf wel of 
ze betrokken willen blijven. En geef zo’n 
klankbordgroep van belanghebbenden de 

ZAANSTAD 

Zaanse windmolens
langs Noordzeekanaal
De gemeente wil energieneutraal worden. Zaanstad zoekt daarom geschikte 
plekken voor windenergie in het Noordzeekanaalgebied. Belanghebbenden 
worden uitgenodigd erover mee te denken. Van de opbrengsten moet de 
Zaanse gemeenschap ook voordeel krijgen. 

ruimte om zelf ook initiatieven te nemen tot 
overleg.” Ook ChristenUnie-fractievoorzitter 
Hanneke Veurink-Malda wijst erop dat 
de gemeente het wettelijke speelveld goed 
moet uitleggen en verantwoordt wat ze wel 
of niet met de inbreng van mensen doet. 
Veurink-Malda mist de natuurorganisaties 
in de gemeentelijke opsomming van 
belanghebbenden. Deze mogen, als het 
aan GroenLinks-woordvoerder Jonathan 
van der Sluis ligt, niet ongemerkt minder 
gewicht krijgen dan projectontwikkelaars. 

GroenLinks vindt het belangrijk dat 
omwonenden bij een nieuwe windmolen 
kunnen zeggen; ‘daar komt mijn goedkopere 
stroom vandaan’. Van der Sluis: “Het is 
nog onduidelijk in de RES hoe dat lokaal 
eigendom er uit komt te zien. We zien 
wel een rol voor burgercoöperaties zoals 
de Zaanse Energie Koöperatie, die het 
nodige tegenwicht kunnen bieden aan 
grotere bedrijven.” Ook Veurink hoopt dat 

de windmolens voor de helft eigendom 
van de gemeenschap worden, zoals het 
Klimaatakkoord aangeeft. “Hoe meer hoe 
beter, ook om minder afhankelijk te worden 
van bedrijven.” 

Voor de POV is de 50 procent lokaal 
eigenaarschap niet heilig. Van der Velden 
hoopt vooral ook dat Zaanse bedrijven met 
leveranties een graantje kunnen meepikken 
van de bouw. 

NIEUWE HUURWONINGEN

VOOR KOGERVELDWIJK 

Twee voormalige scholen maken plaats 
voor een appartementencomplex met 
164 huurwoningen, dat grotendeels 
van hout wordt gemaakt. Elke nieuwe 
huurwoning verkort de wachtlijst. 

Locatie Slachthuisstraat 67 en 67a is een 
van de vele projecten voor woningbouw in 
de Boerejonkerbuurt, waar bedrijven nu snel 
verdwijnen voor woningen. Het complex 
krijgt 103 parkeerplaatsen en wordt omringd 
met bomen. Aan de voorkant komt een 
gemeenschappelijke klimaatbestendige tuin. 
De achterkant, die grenst aan de A8, krijgt 
waarschijnlijk een gevel met ramen die niet 
open kunnen. Het college heeft een besluit 
genomen dat een hogere geluidbelasting 
binnen wettelijke regels mogelijk maakt. Het 
is aan de raad om goed te keuren dat het 
gebied de bestemming wonen krijgt. 

“Een goed voorstel want het woningtekort 
is hoog in Zaanstad”, zegt PvdA-
fractievoorzitter Eylem Köseoglu. “We 
moeten kijken naar alle mogelijkheden 
om te bouwen. Ook als dat betekent dat 
de geluidbelasting iets hoger wordt. De 
raad pleit er al lang voor dat de A8 een 
maximumsnelheid van 80 kilometer per uur 

krijgt en zo stiller wordt. Rijkswaterstaat 
maakt daar echter helaas geen haast mee.” 
Köseoglu is ook blij met de verdeling in 
30 procent sociale huur en 30 procent 
middeldure huur (€760-1060) en dat met 
hout wordt gebouwd. 

“Zaankanters zijn er goed in, het doet onze 
geschiedenis eer aan en het slaat enorm 
veel CO2 op”, steekt ROSA-fractievoorzitter 
Hans Kuyper de loftrompet over 
houtbouw. Hij ziet Zaanstad graag 
regionaal koploper worden in houtbouw. 
Ook hij is blij met de vele huurwoningen. 
De wijze waarop in het bestemmingsplan 
de cultuurhistorische waarde van de te 
slopen scholen wordt afgedaan, zint hem 
echter niet. “Ik hoor van de wethouder 
graag garanties dat we zorgvuldig blijven 
kijken naar het andere historisch erfgoed 
in de buurt als we daar verder renoveren 
en bouwen. Anders hebben we wel een 
probleem hiermee.” 

Hoeveel mogen banen voor 
kwetsbare werknemers kosten?

Werkom helpt mensen aan werk in onder meer 
montage, postbezorging en groenonderhoud.
Foto Mike Bink

Zaanstad legt de komende jaren steeds 
meer geld toe op sociaal ontwikkelbedrijf 
Werkom. Meer inzicht in de financiering 
moet helpen om de kosten te kunnen 
beteugelen. Dat er geld bij moet voor 
begeleiding en beschut werk is geen 
discussiepunt, hoeveel wel.  

Werkom begeleidt in opdracht van Zaanstad 
en Purmerend mensen naar werk, die 
moeilijk zelf aan een baan kunnen komen. 
Voor kwetsbare werknemers biedt Werkom 
bovendien beschut werk binnen het eigen 
werkbedrijf. Het Rijk vergoedt een deel van 
de kosten. Alle gemeenten leggen erop toe, 
Zaanstad en Purmerend samen een miljoen 
in 2022. 
Werkom wil als tweejarige proef meer 
mensen met bijzondere werk-leertrajecten 
(ontwikkelbanen) laten doorstromen naar 
banen bij regionale bedrijven. Daarvoor is 
geen subsidie beschikbaar. Zaanstad en 
Purmerend hebben bureau Berenschot advies 
gevraagd over deze proef en de kansen op 
een gezondere financiële bedrijfsvoering. 
Daarover is de raad met het college in 
gesprek.

“Dit rapport geeft ons meer inzicht in 
de bekostiging. Het biedt ook ideeën om 
Werkom meer omzet te laten maken en dat 
is winst”, zegt PVV-woordvoerder Natasja 
Cornelisse. “Ik zie goede zoekrichtingen in 
het rapport”, reageert SP-fractievoorzitter 
Anna de Groot. “Maar in de discussie over 
geld moeten we niet vergeten dat het om 
kwetsbare werknemers gaat, die recht 
hebben op een zorgvuldige begeleiding 
voor een langere tijd. De vraag is wat je als 
samenleving ervoor over hebt om mensen 
die niet zo gemakkelijk meekomen, toch mee 
te laten doen. Veel, wat de SP betreft.”  

“Ik begrijp dat er altijd geld bij moet”, stelt 
Cornelisse. “We moeten mensen met een 
beperking niet laten zwemmen maar de 
kans geven om mee te doen. Tegelijkertijd is 
het niet goed om eindeloos uit de algemene 
middelen bij te leggen als een betere 
bedrijfsvoering de verliezen zou kunnen 
beperken.”  
Beide raadsleden denken dat de gemeente 
Zaanstad zelf meer werk kan bieden aan 
werknemers van Werkom. Cornelisse: “Dat 
geldt ook voor andere publieke organisaties, 
zoals het ziekenhuis of HVC. En misschien 
moet de gemeente bedrijven die diensten 
verlenen wat strenger selecteren op hun 
inzet om Werkom-krachten in te huren.” 
De Groot vindt ook dat de belangstelling 
bij bedrijven, die daarvoor subsidie kunnen 
krijgen, groter zou kunnen zijn. 
“Bij de jeugdzorg moeten gemeenten 
al te veel doen voor te weinig geld. Dat 
gebeurt hier eigenlijk ook al”, waarschuwt 
Cornelisse. “In regionaal verband komt er 
nu ook geld voor het sociale domein. Maar 
gemeenten moeten vooral in Den Haag gaan 
lobbyen voor meer steun”, onderschrijft De 
Groot.


