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Belangen verbinden 
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• Win-win oplossingen vinden 

• Belangen van u als grondeigenaar en 
ondernemer 

• Belangen van toekomstige bewoners en 
gebruikers Barndegat 

• Belangen van de gemeente 
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Een voorbeeld uit de praktijk (1) 
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Tegengestelde belangen in polder ‘De Wijk’ (Reeuwijk) 

• Veehouders 

• Siertelers 

• Bewoners 

• Natuur (krabbenscheer, groene glazenmaker, 
weidevogels, vismigratie) 

• Hoogheemraadschap van Rijnland 

 PROCES MEER DAN 10 JAAR VASTGELOPEN! 
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Een voorbeeld uit de praktijk (2) 
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Hoe oplossing gevonden? 

• Van standpunt naar belang 

• Samen onderzoeksvragen geformuleerd (joint 
fact finding) 

• De taart groter gemaakt 

• Win-win voor iedereen, óók voor boer D. 

Duurzame oplossing gevonden & vertrouwen 
gebouwd 
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Veel mogelijkheden, maar ook... veel onzekerheid 
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• Hoe samenwerken aan 
een perspectief? 

• Wat hebben we daarvoor 
nodig? 

• Uw rol daarin? 

• De rol van de gemeente? 
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We gaan samen bepalen hoe de samenwerking eruit ziet en 

wat we van elkaar verwachten 
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Bron: website VNG 
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Een gebied kan op verschillende manieren ontwikkeld worden 
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Titel van presentatie 8 

Er zijn veel verschillende onderzoeken, plannen en 

planologische procedures nodig 
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In Zaanstad ziet het proces voor de Achtersluispolder er nu als 

volgt uit 

MAAK. 

Zaanstad 

1e 

uitwerking 

A’polder 

MER 

2e 

uitwerking 

A’polder 

Omgevings-

visie 

Omgevings-

plan 

Realisatie 

Omgevings-

vergunning 

uitwerking Barndegat 
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Transformatie is daarmee een langjarig traject 

MAAK. 

Zaanstad 

1e 

uitwerking 

A’polder 

MER 

2e 

uitwerking 

A’polder 

Omgevings-

visie 

Omgevings-

plan 

Realisatie 

Omgevings-

vergunning 

uitwerking Barndegat 

± 1 jr 

± 1,5 jr 



• Vanaf nu zichtbaar dat Zaanstad wil meewerken 
aan andere functies die levendigheid brengen 

 

 

 

 

• Vanaf nu bekijken we in overleg met ondernemers 
waar we milieuhinder kunnen terugbrengen 

 

Titel van presentatie 11 

Maar er is al wel verandering te merken 
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Keuze voor geleidelijke transformatie ASP naar een gebied waar 
naast gewerkt ook gewoond mag worden.  

 

o “Behouden Achtersluispolder als werkgebied voor specifieke sectoren 
(bv. Nautisch cluster). In gesprek om milieuhinder te beperken. 
Afscheid nemen van die bedrijven die teveel (om woningbouw 
mogelijk te maken) milieu hinder veroorzaken. 

o Faciliteren nieuwe economie door woon-werkcombinaties toe te staan 

o Toevoegen publieke functie (‘Hotel De Vrede’) 

o Nieuw omgevingsplan in 2021” 

 

2016: MAAK.Zaanstad kiest voor transformatie ASP 





De gemeentelijke belangen zijn breed 

• Wonen 

• Werken 

• Voorzieningen  

• Verblijven 

• Infrastructuur 
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• Kwantitatief én kwalitatief 

• Bereikbaar  

• Gezond 

• Veilig  

• Duurzaam 

• Aantrekkelijk  

• Voor verschillende doelgroepen  

• Toekomstbestendig  

• Tijdig  
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