
Ontwikkelstrategie Achtersluispolder 

Omgevingscarré 

11 oktober 2018 



• Mei 2017  Fysiek/omgevingscarré:  
   Verplaatsing PTA,  

   Economisch Ruimtelijke Verkenning en  

   Communicatie- en participatiestrategie 

• November 2017  Gemeenteraad 
   Vaststelling communicatie- en participatiestrategie 

• Januari 2018  Raadsinformatiebrief 
   Uitkomst bestuursopdracht verplaatsing PTA 

• Februari 2018  Omgevingscarré; inhoud en proces  

   Toelichting Ruimtelijke analyse 

• Mei en september 2018 MAAK.Monitor 

De afgelopen maanden is de raad een aantal keer 

geïnformeerd over de stand van zaken in de ASP 



• Economisch Ruimtelijke Verkenning (2016-17) 

• Avond bewonersvereniging Zijkanaal H (aug 2017) 

• Bestuursopdracht verplaatsing PTA (2017)  

• Pilot Ketensamenwerking Omgevingswet (2017-18) 

• Input  en uitkomsten Ruimtelijke Analyse (2017-18) 

• Avond voor eigenaren Barndegat (2018) 

• Inloop op Achtersluispolder (iedere vrijdagochtend) 
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Ondernemers, bewoners en partners hebben gelegenheid om 

mee te praten 



De Adviesgroep adviseert ons wanneer, waarover en hoe we 

communiceren en participeren met ondernemers 

• Gevraagd en ongevraagd advies 

• Over moment, onderwerp en wijze 
van communiceren en participeren 

• Aan programma en procesmanager 
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• Deelnemers:  

• Maurits Zeinstra (Orange Nautical Services) 

• Peter Bottelier (Belangenvereniging 

Industriegebied Achtersluispolder) 

• Walter Benecke (Benecke Groep) 

• Rita Noordzij (portefeuille Burger- en 

raadsparticipatie) 

• Gerard Slegers (wijkwethouder Zaandam Zuid) 

• Christa van Dalen (raadslid Rosa) 

• Homme Heida (raadslid PVV) 

• Marc Wit (raadslid CDA) 

• Rina Schenk (raadslid VVD) 

 



• Aanleiding transformatie via 2 lijnen 

• Behoefte aan diversiteit in wonen, werken en recreëren 

• Relatie met Amsterdam en ligging 

• Perspectief voor Achtersluispolder 

• Strategie voor Achtersluispolder 

 

• Lopende initiatieven 

 

• Komende besluitvorming in de raad 

• Perspectief en strategie voor de transformatie 

• Ontwikkelingen die daarop vooruitlopend om besluitvorming vragen (infra, 

deelgebieden) 
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Vanavond willen we inzicht bieden in de aanstaande 

besluitvorming voor de Achtersluispolder 



• Zaanstad heeft een meer evenwichtige  
opbouw nodig 

• Wonen 

• Werken 

• Voorzieningen 

• Grote opgaven 

• Omgevingsvisie 
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Zaanstad heeft een meer evenwichtige opbouw nodig 



Zomer 2016: Gemeenteraad kiest met MAAK.Zaanstad voor 

transformatie ASP 
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Amsterdam en Zaanstad hebben een gezamenlijke 

geschiedenis 
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MAAK.Zaanstad Zuid = transformeren en verbinden 
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MAAK.Zaanstad Zuid: ontmoetingsplaats van 3 opgaves 
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MAAK.Zaanstad Zuid: de ontbrekende schakel 



• Logies op Sluispolderweg 

• Tijdelijk gebouw voor huisvesting van tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) 

• Broedplaats aan Barndegat 

• Tijdelijk gebruik bestaand gebouw voor broedplaats 

• Ambities van initiatiefnemers om op termijn andere functies toe te voegen 

• Uitbreiding CTVrede op Hoogtij 

• Verkenning van nieuwe functie in De Vrede t.b.v. totale verplaatsing CTVrede 

• Studie AVANT (Thorbeckeweg) 

• Verbetering doorstroming voor bus door aanpassing kruising Vijfhoek 

• Dam tot Dam fietsbrug 

• Brug over Zijkanaal H voor fiets: van recreatief, naar snelfiets naar HOV?  
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In de tussentijd staat het niet stil op de ASP | Lopende initiatieven 



1. De Achtersluispolder is de schakel tussen ZST en ASD en verbindt beide steden fysiek en sociaal 

2. De Achtersluispolder transformeert op basis van een ruimtelijk kader dat de  ruimtelijke en 

iconische kwaliteit van het gebied waarborgt 

3. De dynamische ontwikkeling van de Achtersluispolder vraagt om een flexibele aanpak 

4. De Achtersluispolder mengt functies op het niveau van gebouw, kavel en gebied 

5. De Achtersluispolder biedt ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid 

6. Voorzieningen in de Achtersluispolder liggen op loop- en fietsafstand of zijn met OV te bereiken 

7. De Achtersluispolder is circulair en op zijn minst zelfvoorzienend met energie 

8. De Achtersluispolder biedt ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in Zaanstad 

9. De Achtersluispolder biedt een groene openbare ruimte en ruime toegang tot water en kades 

10. De Achtersluispolder is een aantrekkelijk en veilig gebied 
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Perspectief | met welke uitgangspunten komen we bij de 

Achtersluispolder in 2040 
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Perspectief | wensbeeld van de Achtersluispolder in 2040 



Strategie voor Achtersluispolder is erg belangrijk 
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Bron: Urhahn, Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie 



• Transformatie Achtersluispolder is een lange termijn ontwikkeling  

• Achtersluispolder is met bijna 100 ha een groot en complex gebied 

• milieu, versnipperd grondbezit, bereikbaarheid, functionerend bedrijventerrein, sanering 

• Gemeente heeft (nu) beperkte sturingsmogelijkheden  

• weinig grondpositie, ondernemers hebben de grondposities, bestemmingsplan uit 2011 

• “Kost gaat voor de baat uit” 

• forse investeringen in infrastructuur/openbare ruimte, voorzieningen, verwervingen, 

saneringen 

• Zorgvuldig omgaan met zittende gebruikers 

• Veel is mengbaar, maar niet alles. Uit/ver-plaatsingen zijn nodig. 
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Strategie | Situatie  



• Gefaseerde ontwikkeling 

• Geen Masterplan, maar uitwerking per deelgebied 

• Helderheid aan ondernemers: waar initieert gemeente voorlopig niet 

• Flexibiliteit  

• Markt en omgeving volgend 

• Gebiedsspecifieke vertaling van gemeentelijke beleidsdoelstellingen 

• Ontwikkelen met partners 

• Ondernemers 

• Publieke en private partijen 
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Strategie | Hoofdlijnen 



• Getrapte besluitvorming  eerst hoofdlijnen, dan details 

• Vaststelling Ontwikkelstrategie 

• Per deelgebied uitwerking 

• Q1 2019 besluitvorming over de hoofdlijnen 

• We vragen uitgangspunten (voor perspectief en strategie) van de transformatie vast te 

stellen 

• We vragen dit te mogen uitwerken  

• In de maanden en jaren daarna uitwerking in deelgebieden en thema’s 

• Verplaatsing strategie, Placemaking, Planologisch instrumentarium, MER  

• Lopende en komende initiatieven begeleiden 
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Strategie | “De Ontwikkelstrategie” 



• Wat we tot nu toe gedaan hebben 

• Wat er op ons af komt op de korte termijn 

• Dat er de komende jaren nog veel gaat gebeuren 
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We hopen dat u vanavond te weten bent gekomen… 
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Wonen en werken op het scharnierpunt met Amsterdam 


