
Aan de bewoners / bedrijven omgeving Noorder IJ-plas 

 

Onderwerp: uitnodiging laatste participatie-avond Ruimtelijke Toetsingskader Noorder IJ-plas 

 

 

Geachte lezer, 

 

Hierbij  nodigen we u uit voor de laatste participatie-avond die plaatsvindt op maandag 16 

december van 19.00 uur tot  21.30 uur bij Maakgemeenschap De Hoop in Zaandam. Deze avond 

staat in het teken van het  Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas. Het is de afsluitende avond 

in een reeks bijeenkomsten die we hebben gehouden om te komen tot  een visie op de Noorder IJ-

plas en een bijbehorend toetsingskader. Het participatietraject begon dit jaar in januari en februari  

met twee inloopbijeenkomsten, een avondwandeling op 17 juni en een werksessie op 24 juni. Deze 

avond sluit het participatietraject af.  

 

Inloopavond maandag 16 december 

 

Wanneer:  maandag 16 december van 19:00 – 21:30 uur 

Waar:   Maakgemeenschap De Hoop 

  Barndegat 6-8 

  1505 NH Zaandam 

 

 

Deze laatste avond praten wij u bij over de verschillende plannen. Dit doen wij aan thematafels 

over de volgende onderwerpen: 

 

1. Het ambtelijk concept Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas  

2. De Dam tot Dam fietsroute  

3. De AVANT verkeersinrichting en beeld-kwaliteitsplan Thorbeckeweg (N516) Zaanstad  

4. Ontwikkelingen in de Achtersluispolder Zaanstad  

5. Windenergie in Amsterdam, Amsterdam Klimaat Neutraal  

6. Verondieping van de plas en grondbank werkzaamheden  

 

Medewerkers van de gemeente Amsterdam zijn aanwezig om met u te praten over het ruimtelijke 

kader Noorder IJ-plas. Collega’s van Zaanstad, Waternet en de vervoersregio beantwoorden uw 

vragen over de andere onderwerpen. Gedurende de avond kunt u wederom uw opmerkingen 

achterlaten in de daarvoor bestemde ‘inbox ‘. 

 
Hoe verder na de inloopavond op 16 december 

De Noorder IJ-plas is een natuurgebied binnen de Gemeente Amsterdam en onderdeel van de 

Amsterdamse hoofdgroenstructuur. Het gebied bestaat voor een groot deel uit open water en 

voor een deel uit struinnatuur waar o.a. grote grazers (Schotse Hooglanders) rondlopen. Met de 

ontwikkelingen van Haven-Stad, waar de Noorder IJ-plas onderdeel van uitmaakt, en de 

ontwikkelingen in de Achtersluispolder aan Zaanse zijde, ligt de plas straks midden in stedelijk 

gebied. Daarom heeft de gemeente nieuwe perspectieven op het gebied geschetst om het gebied 

stapsgewijs toekomstgericht in te richten en toegankelijk te maken, met oog voor de bijzondere 

ligging en natuurwaarden.  

 



We zijn zover dat we een ambtelijk concept hebben opgesteld, waarin veel opbrengsten uit het 

participatietraject al zijn verwerkt. Dit concept ligt momenteel ter commentaar voor bij alle 

overheidsinstanties die belang hebben bij dit gebied, zoals Rijkswaterstaat, Waternet, de 

buurgemeenten, de provincie en Tennet.  

 

Na deze laatste avond op 16 december verwerken wij relevante opmerkingen en het commentaar 

van onze collega’s van genoemde overheidsinstanties. Daarna bieden wij  het concept aan de 

wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Als zij instemmen 

met het concept Ruimtelijk Toetsingskader, wordt het aangeboden aan het college van B&W om 

het vrij te geven voor inspraak. Het ambtelijke concept wordt dan  een Ontwerp Ruimtelijke 

Toetsingskader genoemd. Dan begint de officiële inspraakprocedure volgens de Wet op de 

ruimtelijke ordening (vanaf 2021 de Omgevingswet). Het rapport ligt dan ter inzage van ongeveer 

eind januari tot begin maart  (zowel fysiek in het stadsdeelkantoor, als online). Aan het begin van 

deze periode houden wij nog een (wettelijk verplichte) inspraakavond. Op deze avond presenteren 

wij aan u het Ontwerp Ruimtelijk Toetsingskader, en laten we onder andere  zien wat we met uw 

participatie hebben gedaan. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een schriftelijke uitnodiging. 

 

 

Wij hopen wederom van harte op uw komst. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Miranda Zwiers  
Gebiedsmanager Noordwest  
 
 
 
 
Lubbert Hakvoort  

Programmamanager Haven-Stad 

 

 

 

 

 


