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Toelichting 

 Het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan heeft zes weken ter inzage gelegen (8 feb – 21 mrt 2021). Tijdens deze periode zijn 44 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn 
in dit document bij elkaar gebracht en van een antwoord voorzien, waarin ook staat aangegeven of het plan naar aanleiding van de reactie is aangepast. 

 Om te voldoen aan de privacywetgeving zijn de namen van de respondenten vervangen door een nummer. Elke respondent heeft een uniek nummer gekregen, dat is 
weergegeven in de eerste kolom. Waar vanwege privacy in de inspraakreactie zelf passages zijn weggehaald of vervangen, is dit aangegeven met [[deze haakjes]]. 
Alleen bij de reactie van de overheidspartijen Vervoerregio Amsterdam (17), Provincie Noord-Holland (18) en Gemeenten Oostzaan en Wormerland (44) zijn de 
namen van de organisaties zichtbaar gelaten. 

 De reactie van een respondent is in onderstaande tabel soms verdeeld over meerdere regels. 

 Alle respondenten krijgen een persoonlijk bericht waarin zij antwoord op hun reactie krijgen. Daarbij ontvangen zij ook dit reactiedocument. 
 

Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

1 Naar aanleiding van uw oproep om te reageren op het mobiliteitsplan laat ik u graag weten dat ik het met alle 
genoemde voornemens eens ben. Een en ander zou van mij zelfs iets minder voorzichtig mogen. Zoals bij 
voorbeeld het invoeren van vergunningsparkeren. Zaankanters vinden het heel gewoon om in een 
huishouden drie auto's te hebben en voor de deur (in openbaar gebied omdat de garage als opslag gebruikt 
wordt) te moeten kunnen en mogen parkeren. Bij  bijeenkomsten in de wijken zou het mijn inziens helpen als 
de gemeente voorlicht over de (lage/administratie-) kosten voor de bewoners zelf en de gevolgen en 
voordelen van, bij voorbeeld, minder parkeerdruk en leefbaarheid van de vrijkomende openbare ruimte voor 
de bewoners zelf 

Fijn om te horen dat u zich in alle voornemens vinden kunt. Wij zijn het met u eens dat het van belang is om in 
de gesprekken met bewoners over gereguleerd parkeren te benadrukken wat het voor hen oplevert. 

2 Allereerst gefeliciteerd met dit UITSTEKENDE voornemen om verkeersmaatregelen vooraf te toetsen. 
 
In uw Mobiliteitsplan.zaanstad beschrijft u in uw plan het idee om een derde (!?!?!) brug aan te leggen over 
de Zaan. Dit terwijl u ook aangeeft dat de Zaan beter benut moet worden.. 
 
Thans is het plan in voorbereiding om de huidige Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer te vervangen.  
 
Een heilloos voornemen en HET VOORBEELD vaneen MISKLEUN IN WORDING! Ook -en wellicht met name- 
voor Zaanstad (Wormerveer). 
 
Onder het motto beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald vraag ik u dit plan NIET uit te voeren, doch 
hiervoor in de plaatste een aquaduct naast de huidige Zaanbrug te positioneren, die in Wormer aansluit op de 
Lassieweg. Laat dit eerste voorkomen miskleun zijn! 
 
Met een acquaduct blijft zowel wandel- fiets- als wegverkeer en ook al het vaarverkeer probleemloos 
voortgaan, terwijl een brug een blijvend obstakel is en blijft. 
Wormer heeft maar 1 knappe ontsluiting via de Clausbrug. Het is wachten op onheil, en dan is Wormerveer in 
last, als al het verkeer via 1 brug, Clausbrug of de (geplande) Zaanbrug afgehandeld moet worden. Een brug is 
dan een megagroot probleem!  
 
En ook een extra 3e brug in of bij een stukje Zaan met een zeer moeilijke Zaanbochtpassage is dan NIET 
NODIG!  
 
Wees wijs en laat dit uw eerste uitwerking van het plan worden. 
 
Verder wens ik u veel succes met uw plan. 

Een aquaduct klinkt  aanlokkelijk, maar de in- en uitritten daarvan nemen erg veel ruimte in. Wij denken dat 
dat niet in te passen is, zowel niet aan de Wormerveerse als aan de Wormerse kant. Een brug heeft inderdaad 
de nadelen van wachttijd, maar door brugopening goed op elkaar af te stemmen kunnen die nadelen worden 
beperkt. De exacte locatie staat voor ons overigens niet vast, behalve dat het ten zuiden van de Zaanbrug zou 
moeten zijn. 
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Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

3 Ik heb met interesse de plannen gelezen. Het plan is omvattend en ik mis nog wat extra moed. De moed om 
meer ruimte te maken voor spelen en wandelen. De moed om stil te staan bij ruimte voor kinderen en de 
impact van de veroudering van de bevolking.  
 
De acceptatie van (elektrische) auto’s betekent een blijvend ruimtebeslag in de wijken, ten koste van 
speelruimte voor kinderen. Auto’s staan grotendeels stil en mogelijk wordt dit sterker als er vaker thuis wordt 
gewerkt. Mijn vraag is: kunnen wijken voorzien worden van deelauto’s? Wellicht zijn er ook andere methoden 
om minder auto’s in de wijken te krijgen.  

Het kan altijd meer, maar wij denken dat wij met dit plan, met ruim baan voor de voetganger, een flinke stap 
vooruit zetten op ruimte voor spelen en wandelen. Vanuit het ZMP wordt namelijk ingezet op een 
mobiliteitstransitie om de leefbaarheid te verbeteren en tegelijkertijd de wijken bereikbaar houden. 
Uw idee om meer deelauto’s in de wijken te plaatsen past ook bij onze ideeën. Zowel met de buurt- en 
straathubs (H3) als de aandacht voor deelmobiliteit (H7) willen we aanbieders van deelauto’s meer ruimte 
geven. 
Naar aanleiding van het ZMP wordt er dus nog verder gekeken naar mogelijkheden, zoals deelauto's om 
mensen te verleiden geen/ minder auto's aan te schaffen.  

3 In het plan is aandacht voor de vervuiling van de leefomgeving door lawaai en de uitstoot van het verkeer. Ik 
mis (en doe de suggestie) om meer aandacht te besteden aan het belang van bewegen. Ik maak me zorgen 
over mensen die de auto als boodschappenwagen gebruiken en als ze ouder worden geen kans meer zien om 
zich op een andere manier voort te bewegen. Met een ouder wordende bevolking zou dan het korte-afstand 
verkeer in Zaanstad verder kunnen toenemen. Dit lijkt me geen wenselijke ontwikkeling. Hamvraag is wel: wat 
bedenken we als vervoersarrangementen voor ouderen voor wie het OV, de fiets en het wat verder lopen 
geen optie meer is? Elektrisch bezorgen stimuleren zou kunnen bijdragen en meer bekendheid aan de taxi 
voor ouderen (ik weet niet precies hoe het heet, maar mijn moeder gebruikte dat wel eens).  Ik lees ook dat 
mensen steeds zwaarder worden. Fietsen en wandelen zijn daarvoor vaak haalbare, eenvoudige remedies.  

Dank u voor uw suggesties. Die sluiten ook goed aan op ons plan. Een belangrijke reden waarom we ruim 
baan aan lopen en fietsen geven, is juist om mensen te laten bewegen. En elektrisch bezorgen willen we 
inderdaad ook gaan stimuleren. 

3 Ik wandel veel en het valt me op dat ik daarvoor deels ben aangewezen op fietspaden (voorbeelden: Rondje 
Molen De Schoolmeester; Freek Engel-fietspad, datzelfde pad en dan via De Middel en fietspad langs de 
N246).  De fietspaden worden steeds drukker met uiteenlopende deelnemers (fiets, elektrische fiets, 
speedfietsen, scooters, driewieler, bakfietsen, wandelaars, joggers en uitwaaierende scholieren). Als we moed 
willen tonen, maken we minder ruimte voor auto’s en meer ruimte voor de langzamere vervoersdeelnemers 
en spelende kinderen  

Wij willen inderdaad dat er, door verkeer minder door wijken te laten rijden, meer ruimte ontstaat  voor 
voetgangers en fietsers. Dit kan echter niet altijd en overal, op sommige plekken is meer ruimte voor de auto 
nodig. 

4 U geeft aan dat het plan is opgehangen aan 12 hoofdkeuzes en dat deze zullen worden uitgewerkt in 
gebiedsuitwerkingen. De Zaanse Scans zal vallen onder deelgebied nummer 3, ‘Centrum en Stad langs de 
Zaan’. U schrijft tevens dat de Zaanse Schans (hierna ZS) een centrumgebied is als alle andere in Zaanstad 
waar gewoond en gewerkt wordt. U geeft aan dat de grote aantallen toeristen dit gebied ook bijzonder 
maakt, wat vraagt om een specifiek mobiliteitsconcept. Verblijfskwaliteit dient voorop te staan, ook op de 
N515 bij de Schans, met minder gemotoriseerd verkeer. Aan de bezoekers van de ZS moet meer keuzevrijheid 
worden geboden om de ZS met het openbaar vervoer te bezoeken en tevens dient het deel van de route 
tussen het station en de Julianabrug aantrekkelijker te worden. Ook schrijft u dat er wordt ingezet op meer 
vervoer over water. 
Het voorgaande kunnen wij als ondernemers onderschrijven.  
 

Dank u voor uw steun. 
Eén correctie: voor de Zaanse Schans maken wij een aparte ZMP-gebiedsuitwerking, los van de andere 
gebieden uit “Centrum en Stad langs de Zaan”, zie hiervoor het overzicht in 10.3. 

4 Verder schrijft u dat bezoekers met de auto altijd welkom blijven, maar parkeren op afstand de norm moet 
worden, hetgeen ook geldt voor touringcars. 
Hoewel wij ons bewust zijn van het feit dat de deeluitwerking van de Zaanse Schans nog moet gebeuren, 
willen wij toch alvast onze opmerkingen plaatsen bij dit concept: 
1. Wij kunnen het aantrekkelijker maken van het OV naar de ZS, per trein en/of bus onderschrijven. Het is al 
jaren bekend dat steeds meer (individuele) toeristen de weg met de bus en trein naar de ZS hebben weten te 
vinden. 
2. Uit cijfers blijkt echter dat het overgrote deel van de bezoekers aan de ZS nog steeds per auto en de 
internationale bezoekers middels een touringcar naar de ZS komen. Naar onze mening dient dit ook in de 
toekomst mogelijk te blijven. 
3. Het grote parkeerterrein is begin jaren ’70 specifiek opgezet om de stroom toeristische bezoekers naar de 
ZS te verwerken. Het parkeerterrein is dan ook specifiek aangelegd voor bezoekers aan de ZS. Vele nationale 
en internationale toeristen doen de ZS ook per touringcar aan, bijvoorbeeld als onderdeel van een dagtocht, 
waarna ook elders plekken in Nederland worden bezocht. 

Bezoekers van de Zaanse Schans moeten inderdaad ook met de auto naar de Schans kunnen blijven gaan. 
Door de groei (voor corona) van het aantal bezoekers nam ook de groei van het autoverkeer toe en de 
behoefte voor een parkeerplaats. Het gebied is niet berekend op zulke hoge aantallen bezoekers met de auto 
en daarom is stimuleren van andere vervoersmiddelen en zoeken naar parkeerruimte, ook op afstand, 
essentieel op het gebied bereikbaar te houden.  



2021/6978         Reactiedocument inspraak Zaans Mobiliteitsplan 

 
3 

 

Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

4 4. De gemeente is voornemens een grote P+R bij de A7 aan te leggen, en/of bij het station Zaandijk Zaanse 
Schans, waarbij tussen et station en de P+R A7 van en nar de ZS elektrische shuttlebussen moeten gaan 
rijden. Wij vinden het aanleggen van een extra P+R bij de zowel de A7 als bij het station bij piekdagen van 
bezoekersstromen op de ZS alleen een goed idee als extra voorziening. het parkeren van auto's en 
touringcarbussen moet te alle tijde ook mogelijk blijven op het grote parkeerterrein op de ZS, omdat vele 
nationale en internationale toeristen die per touringcar of auto de ZS bezoeken minder tijd hebben en nog 
andere plaatsen in Nederland bezoeken als onderdeel van een dagtocht. Het alleen verplicht parkeren bij een 
P+R met daarna vervoer in een elektrische shuttle bus gaat toeristen te veel tijd kosten. Hierdoor zullen de 
touringcars gaan afhalen, hetgeen wij als ondernemers, en ook de andere stakeholders op de ZS die 
afhankelijk zijn van bezoekersstromen, direct zullen merken. Voor de piekdagen gedurende enkele dagen per 
jaar, zien wij een extra P+R terrein op de door u genoemde plekken als positief plan. Wij gaan er bij de 
genoemde elektrische shuttlebussen vanuit , dat er dan een uitstapplaats komt op of direct nabij de ZS. 

Wij snappen uw zorg of parkeren op afstand wel altijd en voor iedereen werkt en of dat niet leidt tot afhaken 
van bezoekers. Aan de andere kant moeten we ook niet té veel denken vanuit hoe zaken nu gaan. Zoals wij 
ook in het plan aangeven lijkt het ons bijv. verstandig met aanbieders van arrangementen te kijken hoe een 
bezoek aan de Schans inclusief vervoer in de markt wordt gezet. Daarbij geldt dat voor verschillende soorten 
bezoekers verschillende opties interessant kunnen zijn. Parkeren op afstand hoort daar voor ons zéker bij. In 
de uitwerking van het ZMP gaan wij daar met u, maar wat ons betreft dus ook met touroperators, dieper op 
in. 

4 5. Wij lezen nergens wie deze elektrische shuttlebus moet gaan betalen? Wellicht kunt u daar nadere duiding 
aangeven? 

Ook dit is onderdeel van het mobiliteitsconcept, dat onderdeel wordt van de ZMP-uitwerking voor de Zaanse 
Schans. 

4 6. Tevens zouden wij graag een tijdsindicatie van u willen ontvangen wanneer u voornemens bent die (extra) 
P+R terreinen aan te leggen; met andere woorden, wanneer moet parkeren op afstand de norm worden 
volgens het mobiliteitsplan? 

Ook deze vraag beantwoorden we als we in het kader van de ZMP-uitwerking voor de Zaanse Schans in beeld 
hebben gebracht hoe dat parkeren op afstand eruit ziet en hoe en wanneer dat te implementeren is. Maar 
wat ons betreft gaan we hier wel snel aan werken. 

4 Graag worden wij op de hoogte gehouden wanneer het mobiliteitsconcept wordt geconcretiseerd in een 
Zaans mobiliteitsplan en de gebiedsuitwerking voor de Zaanse Schans. 

Wij zullen u tijdig melden wanneer wij met de uitwerking voor de Zaanse Schans aan de slag gaan en u dan 
daarbij betrekken. 

5 Ten aanzien van blz 96 elektrische auto’s. 
Opladen bij de laadpalen en parkeren op de parkeerplaatsen. Dit is helemaal juist. 
Onze ervaring is nu dat elektrische auto’s ook opgeladen blijven staan op de gratis parkeerplaatsen in het 
Centrum van Zaandam. 
Handhavers zeggen er zijn geen regels waarop wij kunnen handhaven. 
Mijn suggestie is ook tijdens het opladen moet er parkeergeld betaald worden. 
Beperk de oplaadtijd tot 1 uur dan is de auto voor 80 procent opgeladen. 
Maak hier regels voor en plaats borden. 
Op deze wijze kunnen meer elektrische auto’s de laadpalen gebruiken. 

Het klopt dat elektrische auto's momenteel gratis kunnen blijven staan op de oplaadplek. Daarmee is het nu 
een extra stimulans om naar en elektrische auto over te stappen. 
Met de verwachte toename van het aantal elektrische auto's gaan wij echter wel verkennen of en wanneer 
we deze regel willen gaan veranderen. Dat doen we bij de vertaling van het Zaans Mobiliteitsplan in 
parkeerbeleid. Dank voor uw suggestie hoe wij dit kunnen regelen, wij zullen deze optie gaan meenemen in 
onze afwegingen voor het parkeerbeleid. 

5 Ik heb nog een suggestie,  stel vast dat een auto in het vak moet staan. 
Grote auto’s ( Volvo,s ) nemen vaak 2 plaatsen in hiervoor is ook geen regelgeving volgens de handhavers. 
Een auto staat niet in het vak als de band op de witte streep staat en de carrosserie boven het tweede vak. 
Regel dit ook auto’s in de vakken en plaats borden Gemeente Oss en Gemeente Amsterdam hebben dit al 
geregeld. Bovenstaande suggesties heb ik bij de handhavers gedaan en ook bij de politiek. 

Op meerdere plaatsen zijn er ook in Zaanstad al parkeerverbodszones waar alleen nog geparkeerd mag 
worden in de vakken of anderszins daarvoor aangewezen plekken. Het is echter wijk- en soms 
straatafhankelijk wat een goed parkeerregime is . Daarbij is het niet de intentie de van gemeente om de iets 
grotere automodellen te weren. 
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Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

6 Na kennisneming van het ontwerp kunnen wij niet anders constateren dat over het onderwerp mobiliteit 
grondig is nagedacht. De gestelde beleidsdoelen zijn onzes inziens ambitieus (op een gezonde manier), maar 
realistisch. 
Indien de gestelde beleidsdoelen zouden kunnen worden behaald in de periode tot 2040 zou dat onzes 
inziens een significante bijdrage leveren aan de (verbetering van de) leefbaarheid. 
Voor ons is vanzelfsprekend ook een belangrijk gegeven dat Hofwijk Noord tot een zone met kenmerk 'A' 
behoort, alwaar gereguleerd parkeren kan worden ingevoerd. Dat is onzes inziens essentieel om het 
autogebruik terug te dringen en ervoor te zorgen dat voor handen parkeergelegenheid beschikbaar blijft voor 
degenen waarvoor die parkeergelegenheid is bedoeld. 
Ons oordeel is zonder meer positief, zij het dat wij ook signaleren dat de financiële paragraaf ontbreekt. Om 
de gestelde beleidsdoelen te halen zal door de gemeente bij voortduring moeten worden geïnvesteerd en het 
genereren van de benodigde gelden zal geen geringe klus zijn. Uiteraard zijn de benodigde middelen ook 
afhankelijk van later te maken keuzen tussen de één of de andere oplossingsrichting, maar met alleen het 
schetsen van mooie vergezichten komt men er natuurlijk niet. 
Niettemin, het is prachtig dat dit mobiliteitsplan er nu ligt, het zet aan tot actie en geeft richting. Dan zal het 
naar verwachting ook gemakkelijker worden de benodigde fondsen te vinden, ook bij provincie en wellicht 
rijk. 
Wij wensen jullie succes bij het in de toekomst in gang zetten van in het Zaans mobiliteitsplan 2040 
benoemde trajecten. 

Dank voor uw steun voor het plan. Na vaststelling van het plan wordt een meerjareninvesteringsplan 
opgesteld, want u heeft gelijkt: er moet stevig voor worden geïnvesteerd. Het doel is inderdaad om met dit 
verhaal in de hand beter toegang tot middelen te krijgen. 

7 In uw inleiding schrijft u:  
“ We streven naar een Zaanstad waarin iedereen gezond en veilig kan wonen, werken, recreëren en 
meedoen. Als we verder (binnenstedelijk) verdichten moeten we ervoor zorgen dat Zaanstad leefbaar en 
bereikbaar blijft. Onze ambitie is om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn.  
Dit levert een stevige mobiliteitsopgave op. Meer mobiliteit, binnen dezelfde ruimte. Dit maakt een nieuwe 
balans in de mobiliteit noodzakelijk, op de oude weg doorgaan, is geen optie. Binnen heel Zaanstad is een 
mobiliteitstransitie nodig, met veel aandacht voor schone en gezonde mobiliteit, goed ingepast in een veilige 
en aantrekkelijke openbare ruimte.”   
 
Nu ben ik een fervent voorstander van binnengemeentelijke verdichting. Op deze manier kunnen we in de 
Zaanstreek de natuur en het open landschap behouden.  
Echter ben ik wel voor een verdichting waarin de toegenomen mobiliteit integraal wordt meegenomen en 
opgelost. En tegen het verplaatsen van de mobiliteitsproblematiek naar andere woonbuurten. 
Binnengemeentelijke nieuwbouw zou pas tot stand moeten komen als ook een oplossing is geboden voor de 
toegenomen mobiliteit.  

Wij zijn het met u eens dat verdichting niet moet leiden tot verschuiven van verkeersproblemen naar andere 
buurten. Daarom willen we bij de grotere ontwikkelingen ook vooraf een mobiliteitsprogramma van eisen 
opstellen (zie hoofdstuk 8), waarin we optimale omstandigheden voor fietsen en lopen willen garanderen, 
goede aansluiting op OV bieden en autoverkeer bijv via parkeernormen goed organiseren. Daarnaast is het 
ZMP als geheel ook bedoeld om de toename van mobiliteit op een verantwoorde manier een plek te geven. 

7 De mobiliteit in en om Krommenie is voor zowel fiets, OV(trein) als auto onder druk komen te staan. Op 
pagina 5 van uw nota geeft u aan dat u zich wilt inzetten op het versterken van de fietsstructuur in 
Krommenie en Wormerveer.  Wat de fiets betreft is vooral de veiligheid een issue. Er zijn op zich voldoende 
verbindingen. Echter op verschillende plekken drukt de auto de fiets weg. Er zou in uw beleid meer de nadruk 
kunnen liggen op langzaam verkeer te bevoorrechten boven snelverkeer. Vooral op de brug over de Vaart, en 
langs de Vlusch is het voor langzaamverkeer onveilig.  
Meer fietsverbindingen zouden bovendien niet ten koste moeten gaan van kostbare natuur en de rust in onze 
omringende natuurgebieden/weilanden. Voor recreatie zijn er rond Krommenie voldoende wegen waarop je 
kunt fietsen en wandelen.  

Een route door de wijk en langs het groen en het water is veel aantrekkelijker dan een fietsroute langs een 
autoweg met veel uitstoot en lawaai. Vandaar dat deze route is aangeduid als hoofdfietsroute. De route moet 
inderdaad nog wel op plekken worden verbeterd, wij nemen uw aandachtspunten mee. 

7 Wat OV betreft is tijdens de spits de treinfrequentie van en naar Amsterdam onvoldoende. De treinen zijn vol 
(nu door Covid even niet). Zeker als er een trein uitvalt is het onmogelijk om nog een plek/ruimte in de trein 
te bemachtigen. Een uitbreiding van de spoorfrequentie of de lengte van de treinen zou van groot belang zijn 
voor een groeiende  Zaanstreek. Of laat intercitytreinen bij het uitvallen van de Sprinter ook op de stations in 
de Zaanstreek stoppen. Voor het oplossen van deze problematiek zie ik in uw nota geen oplossing genoemd, 
wat een groot gemis is.  

De wens van een goede verbinding met Amsterdam per trein delen wij met u, we nemen dit ook wat 
duidelijker op in het plan. 
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Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

7 De autoproblematiek in Noord wilt u oplossen door de realisatie van de A8-A9 verbinding en door een nieuwe 
brug over de Vaart (zie pagina 5,  pagina 32 t/m 37).  
Nu ben ik met u eens dat een andere verbinding A8-A9 dan door Krommenie veel problemen rond 
Krommenie oplost. Niet alleen wordt zo de N203 toegankelijker voor autoverkeer naar Krommenie (wat nu 
tijdens de spits de Noordervaartdijk oprijdt en zo Krommenie in), maar vergroot ook de leefbaarheid langs 
N203 en in het dorp (Kruistraat, Vlusch, Noorderhoofdstraat). Een andere verkeerstructuur/circulatie kan dan 
in Krommenie worden gerealiseerd: ingangen buiten het dorp via N203. Echter dit dossier kent een lange 
geschiedenis en nog geen oplossing. Volgens mij is de realisatie hiervan pas voorzien na 2030 (mocht dat 
überhaupt lukken). Gezien de onzekerheid van uitvoering zie ik jammer genoeg in het Mobiliteitsplan niet een 
plan B of C benoemd. Wat gaat u doen als er op korte termijn niet een beslissing over het doortrekken van de 
A8-A9 plaatsvindt? Wat zijn de alternatieven? Gaat u de binnengemeentelijke woningbouw aan de 
Nauernasche Vaart stopzetten 

Dank voor uw reactie. De aanleg van de verbinding A8-A9 laat inderdaad nog even op zich wachten. Om tot 
die tijd de leefbaarheid toch te verbeteren is er recent door de provincie Noord-Holland in samenwerking met 
de partners zoals gemeente Zaanstad en Vervoerregio Amsterdam een pakket korte termijn maatregelen 
opgesteld dat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt c.q. zal worden gerealiseerd. Verder geven we 
in het ZMP aan wat er wel en niet kan als de A8-A9 onverhoopt niet wordt gerealiseerd. Wij denken dat 
woningbouw in Noord nog steeds mogelijk blijft, door in lijn met het ZMP vol te blijven inzetten op lopen, 
fietsen en OV, maar dat bijv versmalling van de B203 in Krommenie dan niet aan de orde is.  

7 Verder noemt u dat u de mogelijkheid voor een nieuwe brug in het noorden van de Nauernasche Vaart gaat 
onderzoeken. U schrijft: “ Een nieuwe brug in de buurt van de Ned Benedictweg (Noorderveld) biedt als 
oplossing niet alleen een toevoeging in de hoofdfietsstructuur van Wormer naar Krommenie en verder, maar 
kan ook helpen om autoverkeer door het hart van Krommenie te voorkomen. De Vaartbrug wordt bovendien 
ontlast, waardoor het daar ook veiliger wordt voor de fiets. De mogelijkheid voor de inpassing van deze 
nieuwe brug zal verder worden verkend, waarbij tegelijk wordt gekeken wat er dan eventueel nog aan de 
Vaartbrug moet veranderen.”  
Om verschillende redenen ben ik tegen het realiseren van een nieuwe brug naast de huidige brug bij Padlaan 
over de Vaart:  
1) Als je via deze brug de hoofdfietstructuur vanuit Wormer wilt versterken kan dit alleen door langs de Ned 
Benedictweg een fietspad aan te leggen en een fietstunnel onder de N246. Dat fietspad doorkruist dan het 
bedrijventerrein Molletjesveer. Al met al geen aantrekkelijke fietsroute langs drukke autowegen en over een 
industrieterrein. En een dure investering bovendien. Terwijl een fietsroute Noordsterpark /Kerkstraat en 
huidige tunnel veel aantrekkelijker is.  
2) Als je via die brug de autostructuur wilt versterken dan zorgt dit juist voor een verkeersaantrekkende 
werking (sluipverkeer) door Krommenie heen. Vrachtwagens en auto’s die geen bestemmingsverkeer zijn 
zullen via deze weg proberen de files op N246 en N203 te ontlopen. 
3) De gekozen locaties zijn niet logisch. Zowel ter hoogte van Willis/Zonnebaars als ter hoogte van Visserspad 
zal de nieuwe brug geen oplossing bieden voor de nieuwbouwprojecten aan de Nauernasche Vaart. Waarom 
lost u die verbinding niet ter hoogte van de nieuwbouwlocaties op? Dus bij Vlaar (285 woningen), Chromos 
(100 woningen), Mercurius (87 woningen), Blok, Gasfabriek (50 woningen). 
4) De gekozen locaties zorgen er voor dat de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid van bestaande wijken wordt 
vernietigd. In een rustige en kinderrijke woonwijk als Willis komt zo een continue verkeersstroom van auto’s. 
De Berg is nu een recreatieve plek voor de buurt waar honden worden uitgelaten, waar jongeren chillen en 
sporten en waar kinderen ravotten of vissen. De Noordervaartdijk is een belangrijke fiets en wandelroute 
voor Krommenie en omgeving.  
Door de realisatie van de brug zal het geluid, de stank en fijnstof in deze buurt ongezonde waarden gaan 
vertonen. Geluid draagt ver over water. 
5) Rijkswaterstaat ziet de Nauernaschevaart als belangrijke waterverbinding. Zoals u  in uw nota schrijft wilt u 
het vervoer over water bevorderen. Om die reden is Rijkswaterstaat altijd tegen meer bruggen over de Vaart 
geweest. En terecht. Een extra brug betekent met de vele vaarbewegingen ook ronkende motoren van 
wachtende auto’s in de wijk waardoor het fijnstofgehalte wordt vergroot.  
6) De bodem van De Berg is in het verleden gesaneerd. Onder een leeflaag ligt de asbestvervuiling van Forbo. 
Wilt de gemeente in deze grond gaan roeren?  
In plaats van de problematiek te verplaatsen en te verergeren denk ik dat de oplossing meer ligt in een 
bredere brug op de locatie Padlaan met aparte fiets en autoverbinding. Hiervoor is voldoende ruimte. 
Daarnaast zou een nieuwe verkeersstructuur/circulatie in en rond Krommenie de auto meer naar buiten 
moeten begeleiden dan Krommenie in. Rosariumlaan zou meer daarin kunnen betekenen of een ventweg  als 
onderdeel van de N203 voor bestemmingsverkeer Krommenie in.      

Dank voor uw reactie met argumenten om geen tweede brug aan de oostkant van Krommenie te realiseren. 
Een extra brug staat ook benoemd in de uitwerking van het ZMP voor gebied Noord; het mobiliteitsplan 
Noord. We merken dat hier veel om te doen is, met zowel voor- als tegenstanders voor een extra brug. 
Komende tijd werken we deze maatregel verder uit waarbij we bepalen of en hoe we met deze maatregel 
verder gaan, om dat vervolgens (tegen de zomer) met de inwoners te bespreken. De exacte locatie van een 
evt. brug ligt daarbij echt nog niet vast.  
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7 Overigens lijkt mij het benutten van de vaarwegen een goed plan.  
Verder wil ik u adviseren in uw nota in de samenvatting de kaart met zonering op te nemen. Deze tref je pas 
op pagina 27 aan waardoor de lezer tot dan in verwarring blijft. 
Tot slot wil ik mijn eerder schriftelijk verzoek tot het opsturen van de onderzoeken waarnaar u in paragraaf 
9.6 Milieueffecten refereert, herhalen. Zou u de onderliggende studies naar mij toe kunnen sturen?  

Dank voor uw steun voor het benutten van de vaarwegen. 
Wij zullen het kaartje van de zonering in de samenvatting opnemen. 
De onderliggende onderzoeken zijn inmiddels geplaatst op de webpagina https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl, 
onder het kopje "Documenten".  

8 (Voor de hieronder genoemde bijlages zonder internetlink, zie pagina 45-47 van dit reactiedocument.) 
Al eerder werd in 2012 een gelijksoortig rapport uitgebracht onder de titel “Ruimtelijke structuurvisie 
zichtbaar Zaans”.  “Leefbaar en bereikbaar” dat zijn nu de woorden van de wethouder in de aanhef van het 
rapport. Het wordt tijd dat deze uitspraak in daden wordt omgezet. 
Zaanstad is als het ware het centrum van een spin met vele poten. De infrastructuur en daarmee veel andere 
aspecten die bij besluitvorming een rol spelen moeten daarmee in verband worden gebracht. Belangen van 
bewoners dienen voorop te staan. 
De vereniging Hart voor Stad heeft in de afgelopen jaren al heel veel onderwerpen op dit gebied behandeld 
en oplossingen aangegeven. Het zijn als het ware de detailleringen van de onderwerpen die in de rapporten 
worden genoemd. In onze : 
AEDIFICABIT FUTURA - Bouwen voor de toekomst  
hebben wij een groot aantal onderwerpen samengetrokken. Zie: 
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=205&id1=21  
Onderstaand behandelen wij de onderwerpen meer in detail. U gelieve dit alles te beschouwen als onze 
inbreng voor het Zaans mobiliteitsplan. 
Deels zult u deze onderwerpen kunnen vinden bij de daarbij genoemde URL’s. Deels ook in bijlage hierbij. 
Onderwerpen gemeentewijd  
Metro Noord-Zuid lijn doortrekken.    https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=215&id1=21  
Aansluiting A9 -A8                                  Bijlage: 2018-02-18 A-8 problematiek 
Klimaat neutraal                                      https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=48&id1=14  
Fijnstof uitstoot                                       Bijlage: 2019-02-18 Stil asfalt en fijnstof 
Noord Krommenie-Assendelft 
Spoorwegovergang Dorpsstraat            https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=214&id1=21      
Westzaan 
Als de gemeente geen kans ziet de verkeersstroom van auto’s in goede banen te leiden bestaat de kans dat 
het verkeer dwars door Westzaan (en Nauerna) weer sterk gaat toenemen.Gezien het bijzondere karakter van 
Westzaan als lintdorp is een voorzichtige ontsluiting essentieel om dit karakter zo te behouden. 
Wel adviseren wij om de mogelijkheid te onderzoeken voor een natuur wandelpad vanaf de J.J. Allanstraat 
langs het Relkepad richting molen “Het Prinsenhof” naar het Westewindpad in Westerkoog. Eventueel deels 
in de vorm van een blotevoetenpad.  
Midden Koog-Zaandijk 
Project Guisweg                                      http://onderweg.site/Overzicht_SCHANS.htm  
Stadsstraat Provincialeweg                   https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=217&id1=21  
Overkapping A-8                                     https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=152&id1=21  
Stil asfalt A-8                                            https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=220&id1=21  
                                                                   https://hartvoorstad.nl/details.asp?id=135&id1=21  
Woongebieden West Rooswijk-Westerkoog-Westerwatering 
Rondweg Westerkoog                            Zie bijlage: 2020-11-09 busbrug 
Ontsluiting Westerwatering                  https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=211&id1=21  
Zaandam 
Hoogspanningsmasten                            https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=137&id1=9  
Burcht                                                       Zie bijlage in tweede email: 2011-02-05 De Burcht 
Achtersluispolder                                   Zie bijlage in tweede email: 2012-02-18 Achtersluispolder 
Zaanse Schans 
Scheepswerf                                             https://hartvoorstad.nl/details.asp?id=157&id1=28  

Dank voor uw reactie en de vele projectspecifieke suggesties, waarvan er veel ook bij ons al bekend waren. 
Veel van de door uw aangedragen onderwerpen en suggesties zijn geheel in lijn het ZMP. Wij zien uw bijdrage 
dan ook als een steun voor de lijn en waar van toepassing als voorzet voor de verdere invulling van deze 
projecten na het ZMP. Op enkele punten delen wij wel het doel of effect dat u met de voorgestelde oplossing 
beoogt, maar betwijfelen wij de financiële haalbaarheid van de specifieke oplossing. En in enkele andere 
gevallen, zoals over het wel of niet ontwikkelen van de Achtersluispolder, verschillen wij van mening 
(alhoewel dat geen keuze is die in het ZMP wordt gemaakt, maar voor ons uitangspunt is). 

https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=205&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=215&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=48&id1=14
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=214&id1=21
http://onderweg.site/Overzicht_SCHANS.htm
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=217&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=152&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=220&id1=21
https://hartvoorstad.nl/details.asp?id=135&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=211&id1=21
https://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=137&id1=9
https://hartvoorstad.nl/details.asp?id=157&id1=28
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9 Een plan met veel goede punten 
Wij zijn blij dat er een mobiliteitsplan ligt, en ook dat er in dit plan veel aandacht aan de fiets gegeven wordt. 
Er staan veel goede voorstellen in het plan. Een groot deel van die voorstellen ondersteunen wij. en wij 
denken graag mee over de verdere invulling.   
 
Meer ambitie gewenst 
Wat wij in dit plan missen zijn duidelijke ambities: wat voor stad / gebied wil Zaanstad in 2040 zijn? Het ZMP 
stelt meerdere malen dat er een “mobiliteitstransitie” nodig is (duurzamer, schoner, gezonder), maar nergens 
wordt uitgelegd wat de uitkomst van die transitie moet zijn.   
Concreet wordt gesteld dat het aandeel autoverplaatsingen de komende twintig jaar van 58% naar 55% zal 
gaan, en het aandeel fiets naar van 27% naar 30%. Dit is geen ‘transitie’, hooguit een zeer geleidelijke 
verandering. Dat kan toch niet de ambitie zijn? 
De lat wordt nu zelfs nog lager gelegd dan in het Zaanse coalitieakkoord (2020) waarin nog werd gestreefd 
naar een aandeel fietsverplaatsingen van minimaal 35%.  

Dank voor uw reactie waarin u aangeeft dat u blij bent met het plan en met de goede voorstellen. 
In de omgevingsvisie wordt meer concreet antwoord gegeven op de vraag welke stad / gebied Zaanstad wil 
zijn. We betrekken u graag hierbij. Voor het ZMP hebben we ons gebaseerd op de 6 opgaven die onderdeel 
zijn van de omgevingsvisie. 
Wat betreft de percentages: allereerst is het van belang te weten dat de genoemde percentages niet bedoeld 
zijn als doelstelling voor het aandeel van fiets, maar "slechts" de uitkomst zijn van een eerste, voorzichtige 
berekening op hoofdlijnen. Daarbij is ook van belang dat het niet alleen gaat om het toekomstige aandeel 
fiets ten opzichte van nu, maar ook ten opzichte van een toekomstige situatie waarin we niets in onze aanpak 
veranderen. Wij verwachten dat in dat laatste geval het aandeel van de auto nog groter zal zijn. Dat, 
gekoppeld met de grote toename van de mobiliteit die we in zijn algemeenheid verwachten, betekent in onze 
ogen dat er ook bij deze percentages al sprake is van een transitie. 
Maar net als u streven we wel naar een hoger aandeel fiets dan uit de eerste komt. Met gerichte maatregelen 
is meer in onze ogen ook haalbaar. Dat dat mogelijk is, nemen we naar aanleiding van uw reactie op in het 
plan. 

9 Beoordeel de resultaten tussentijds 
Wij pleiten ervoor om indicatoren in het plan op te nemen die aangeven wat Zaanstad bijvoorbeeld iedere vijf 
jaar bereikt wil hebben. Die indicatoren zouden bijvoorbeeld kunnen aangeven hoe het gaat met de 
uitvoering van het ZMP in termen van ‘modal split’, veiligheid, geluid, luchtkwaliteit, groene ruimte etc. Het 
hoofdstuk ‘Effecten’ is een goede aanzet, maar het is in onze ogen te passief, en het biedt nog niet genoeg 
aanknopingspunten voor tussentijdse evaluaties van het ZMP. 

Op een aantal onderdelen, waaronder fiets, is een verdere en verdiepende uitwerkingsslag gewenst. 
In het uitwerkingsplan fiets komen wat ons betreft (nadere) indicatoren die aangeven wat we bereiken willen 
op het gebied van fiets (bv komende 5 jaar). 

9 Stel prioriteiten 
Wij pleiten er ook voor om duidelijke prioriteiten aan de uitvoeringsagenda mee te geven. Die prioriteiten 
zouden gekoppeld moeten zijn aan de ambities (zie punt 2).  
Omdat de financiële mogelijkheden beperkt zijn moeten er in de uitvoeringsagenda keuzes gemaakt worden. 
Prioriteitsstelling zou moeten garanderen dat die projecten voorrang krijgen die het meeste bijdragen aan 
een duurzaam, schoon en gezond Zaanstad. 
Zonder duidelijke op transitie gerichte ambities en prioriteiten verwachten wij dat onder budgettaire druk de 
‘business as usual’ projecten te vaak voor zullen gaan, m.a.w. de projecten die vooral gericht zijn op de auto-
gerelateerde infrastructuur en op ‘doorstroming’. 

Na vaststelling van het ZMP wordt de uitvoeringsagenda uitgewerkt in een meerjareninvesteringsplan waarin 
prioriteiten worden aangegeven. Prioritering zal onder andere plaatsvinden op basis van bijdrage van 
maatregelen aan de opgaven uit de Omgevingsvisie, de beschikbaarheid van (co)financiering en 
mogelijkheden om werk met werk te maken. 

9 Voor gedragsverandering moet je verleiden èn ontmoedigen 
De gemeente wil Zaankanters verleiden om te kiezen voor duurzame en gezonde modaliteiten. Daar is op zich 
niets mis mee, maar het is slechts de helft van een geloofwaardige strategie. Veel mensen zullen de switch 
naar lopen of fietsen pas maken als dat voor hen persoonlijk directe voordelen biedt. Zolang de auto de 
snelste en gemakkelijkste manier van verplaatsing is zal dat voor veel mensen de standaardkeuze blijven.  
Daarom pleiten wij ervoor om actief te sturen op de ‘modal split’: de verhouding tussen de manieren van 
verplaatsing. Niet-duurzaam vervoer zou vooral in de A-PLUS, A-, en B-PLUS gebieden ontmoedigd moeten 
worden. 
(NB het ZMP stelt dit voor een aantal gebieden al voor, maar het kan consequenter, als standaard beleid) 

Wij zijn het eens dat het én-én is, maar mogelijk verschillen we van mening over de mate waarin dat het geval 
is. Belangrijke hoofdkeuze voor ons is die van keuzevrijheid. Iedere gebruiker kan zijn eigen keuze maken hoe 
hij of zij zich wil verplaatsen. Daarom verleiden we de Zaankanter om vaker te lopen en de fiets en het 
openbaar vervoer te gebruiken. Daar waar de ruimte voor de auto beperkt is, kunnen we door middel van 
regulering van het parkeren het gebruik van de openbare ruimte optimaliseren. 

9 Versterken van de autostructuur leidt niet automatisch tot minder verkeer in de wijken 
Het ZMP wil op een aantal plaatsen de ‘rondom een gebied liggende autostructuur versterken om daarmee 
autostromen dieper in het gebied te matigen’. 
Dit lijkt wat optimistisch, aangezien een betere autostructuur in veel gevallen op termijn meer autoverkeer 
genereert. 
Wij pleiten er daarom voor om de standaard aanpak iets aan te passen door de ‘rondom een gebied liggende 
autostructuur te versterken en tegelijkertijd autostromen dieper in het gebied te matigen’. 
(Ook hier geldt dat het ZMP dit al voor een aantal situaties al wil gaan doen. Het verkeersluwer maken van de 
N203 na het doortrekken van de A8/A9 is daar een goed voorbeeld van, maar ook hier zou het consequenter 
kunnen, en als standaard beleid) 

Wij bedoelen en beogen op dit punt volgens ons precies hetzelfde als u. De N203 in Krommenie is daarvan 
een voorbeeld, maar ook het verminderen van doorgaand verkeer door de centra van Krommenie en 
Wormerveer of het aanpassen en beter oversteekbaar maken van de Wibautas. 
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9 Zoek aansluiting bij de buurgemeenten 
Het ZMP sluit aan de mobiliteitsplannen in de regio maar concreet vinden we daar weinig van terug. Zonder 
te weten wat de plannen van de provincie, de vervoersregio, en andere gemeenten in de omgeving zijn 
kunnen wij het ZMP op dit punt moeilijk beoordelen. Wij zien vooral initiatieven richting het zuidoosten, maar 
weinig richting het westen (Beverwijk, Heemskerk, een eventuele nieuwe Buitenhuizentunnel etc.) 

De Provincie, de Vervoerregio Amsterdam en onze buurgemeenten hebben wij betrokken bij de 
totstandkoming van het ontwerp ZMP waarbij afstemming heeft plaatsgevonden met hun mobiliteitsplannen. 
Voor de Vervoerregio hebben we afgestemd op hun Beleidskader Mobiliteit. De Provincie is zelf momenteel 
aan het werken aan een nieuw Perspectief Mobiliteit. 
Verder nemen wij wel degelijk initiatieven voor verbindingen richting het westen. Op de fietsnetwerkkaart 
staan meerdere pijlen naar het westen (zoekrichtingen voor nieuwe of verbeterde fietsroutes). In een verdere 
uitwerking moeten die plannen meer vorm krijgen. Dat is een verschil met de relaties richting het zuidoosten, 
die zijn al wat verder uitgewerkt. 
Een tunnel bij Buitenhuizen achten wij overigens niet realistisch, vooral vanwege de kosten in verhouding tot 
het verwachte gebruik. We zetten in op betere kwaliteit van de veerverbinding. 

10 Presentatie: in de samenvatting die beschikbaar is als separaat document (de publiekssamenvatting) worden 
12 hoofdkeuzes benoemd. In het ZMP ontwerp staat na het voorwoord ook weer een samenvatting. Deze 
komen qua inhoud en opbouw niet met elkaar overeen, behalve dat in beide samenvattingen de hoofdkeuzes 
worden genoemd. De relatie tussen de 5 punten die in de samenvatting van het volledige document worden 
gegeven naar de 12 hoofdpunten is onduidelijk. Als voorbeeld: onder punt 5 parkeren wordt aangestipt het 
loslaten van de draagvlaktoets, en worden zelfs de B gebieden hiervan niet uitgesloten (daar vind je in de 
publiekssamenvatting die apart wordt aangeboden niets van terug). Met andere woorden: wij vragen om 
meer lijn en overeenstemming in beide documenten (zowel qua opbouw, tekst en kleurgebruik). 

De twee teksten hebben een ander doel. De samenvatting in het rapport zelf is daadwerkelijk een 
samenvatting van alle onderdelen van het ZMP en houdt ook de opbouw van het ZMP aan. De 
publiekssamenvatting is bedoeld om de visie van het ZMP in een meer begrijpelijke vorm toegankelijk te 
maken. Daardoor is opbouw en vorm ook anders. Wij zullen wel (nogmaals) beide teksten toetsen en 
eventueel nog aanwezige tegenstrijdigheden eruit halen. In ieder geval is de draagvlaktoets in B nog steeds in 
alle gevallen van toepassing, die evt. verwarring zullen we wegnemen. 

10 Algemeen: wij vragen ons af welke instrumenten de gemeente gaat inzetten om de plannen te realiseren. Het 
hele plan is opgezet om lokale verplaatsingen niet met de auto te laten plaats vinden. Dit zal voor het 
centrum van Zaandam wel lukken, dure parkeerplaatsen, veel omrijden nodig om ergens te komen. Voor de 
plaatsen waar de grotere winkels zijn gevestigd (o.a. Noorderveld, Zuiderhout) is de auto een belangrijk 
vervoermiddel. Daarom is een goede routing door geheel Zaanstad nodig. Naast de A8 zijn hiervoor ook 
andere wegen nodig en wat belangrijker is: korte routes van de diverse wijken naar de doorgaande wegen. 
Vooral de westkant van het spoor komt er in de plannen bekaaid af. Voor Westerwatering is een ontsluiting 
ter hoogte van de Van Goghweg nodig, voor Westerkoog geldt dat de rondweg niet geschikt is als doorgaande 
weg. Dit betekent dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan dit onderwerp. 
De gemeente heeft - tot nu toe - geen instrumenten ingezet om bij nieuwbouw van woningen een regulering 
op autobezit in te stellen. Hierdoor neemt de parkeerdruk alleen maar toe, zelfs daar waar parkeerkelders 
worden meegebouwd. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente, veel meer dan nu. Anders zullen 
bestaande buurten worden overspoeld met “vreemd” parkeerders en indien de overlast te groot wordt, 
betaald parkeren.  
Vervolgens een opmerking over fietsroutes. Voor de westkant van het spoor geldt nog steeds dat de 
oversteek naar de doorgaande route van zuid naar noord geen makkelijke is.   
Zeker omdat er veel fietsverplaatsingen richting Amsterdam zijn is een betere aansluiting dringend nodig. De 
huidige Houtveldtunnel òf het viaduct in de Albert Heijnweg zijn serieuze obstakels. 
Dan de financiële haalbaarheid. Hoewel er in het rapport opmerkingen worden gemaakt over de financiën, 
vragen wij ons af in hoeverre dit plan zekerheden biedt voor de realisatie ervan. Wordt de burger – niet voor 
het eerst – weer zoet gehouden met een gelikt plan?  
Ten laatste: de ontsluiting van Westerwatering wordt wel erg summier en zonder urgentie genoemd. Welke 
koers wordt er gevaren? Kijk ook eens naar het dossier Guisweg spoorwegovergang. Met dit plan is 2040 niet 
de stip op de horizon maar meer een fata morgana. 

Zoals in het plan aangegeven zien wij voor verschillende gebieden (zones) verschillende 
mobiliteitsoplossingen voor ons. In sommige gebieden houdt de auto inderdaad een groter aandeel dan in 
andere. Maar in alle gevallen willen we fiets en OV ook aantrekkelijker maken. En willen we bijv met 
werkgevers, ondernemersverenigingen of grote publiekstrekkersafspraken maken hoe we duurzame 
mobiliteit kunnen stimuleren. 
Omdat de auto inderdaad ook belangrijk blijft, werken we ook aan goede routing voor de auto. Het 
openstellen van de busbrug is een oplossing voor in ieder geval de korte termijn. Zoals in het plan staat, willen 
wij kijken wat voor de toekomst de beste oplossing is. Daarbij wordt dus iniet alleen naar nieuwe 
autoinfrastructuur gekeken, maar ook hoe we meer mensen het OV kunnen laten gebruiken of laten fietsen. 
 
Bij nieuwbouw reguleren wij inderdaad niet het autobezit, maar wel (al vele jaren) het aantal 
parkeerplaatsen. Wij zijn het met u eens dat er een belangrijke kaderstellende rol is voor de gemeente. 
Daarom gaan wij ook werken met mobiliteitsprogramma's van eisen (zie hoofdstuk 8). En in de nieuwe 
parkeernota die nog gemaakt wordt, stellen we ook de nieuwe regels met betrekking tot parkeernormen en 
betaald parkeren vast. 
 
Op de oostwestroutes voor het fietsverkeer over en onder het spoor en de aansluiting daarvan op de route 
naar Amsterdam zien ook wij noodzaak voor verbetering. Deze krijgen met het ZMP dan ook extra aandacht. 
 
De financiering van de plannen is inderdaad nog niet gegarandeerd. Een belangrijke functie van een plan als 
dit is dan ook om een betere onderbouwing te geven voor de noodzaak tot investeren in de mobiliteit van 
Zaanstad, zowel binnen de gemeente als bij andere overheden. Maar een garantie dat er voor alles geld komt, 
is helaas niet te geven. 

10 Pagina 7: “autonetwerk” >> er wordt geen aandacht besteed aan de verbetering van de bereikbaarheid van 
de wijken aan de westkant van het spoor, t.w. Nieuw-West en Westerkoog. 

De ontsluiting van deze wegen staat beschreven in 4.3. De wijken zijn al vrij goed ontsloten van de 
Houtveldweg en Westerkoogweg. Als de busbrug in de spits opengaat, komt daar een extra optie bij. In 4.3 
geven wij aan dat wij denken dat openstellen van de busbrug voldoende is en verantwoord is, maar dat wij 
onderzoek zullen doen naar een mogelijke ontsluiting via een tunnel naar de Van Goghweg. 

10 Pagina 9: plattegrond verkeersafwikkeling >> de route aan de westkant van het spoor wekt de suggestie dat 
de Busbrug open is en hiermee een doorgaande route is ontstaan. Vanuit het oogpunt van de wijk 
Westerwatering zien wij liever de doorsteek ter hoogte van de Vincent van Goghweg als doorgaande route uit 
Westerwatering/Nieuw-West. Deze route biedt tevens voordelen voor de ontsluiting van de wijk Westerkoog. 

Wij zullen onderzoek doen naar een doorsteek, maar zoals in het ZMP staat zien we wel hobbels op de weg: 
de capaciteit van de Vincent van Goghweg en de Bernhardbrug; en de naar verwachting hoge kosten. Daarom 
willen we dat onderzoek doen in het kader van een ZMP-gebiedsuitwerking voor Westerwatering en 
Westerkoog (zie 10.3), zodat ook evt andere opties voor de bereikbaarheid van de wijken in beeld komen. 
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10 Pagina 24: plattegrond >> de hoofdfietsroute door Westerwatering gaat dwars door de wijk, de vraag is of dit 
gewenst is? Het fietspad langs de Houtveldweg is vrij liggend (verboden voor bromfietsers), kent veel minder 
kruisend verkeer, is geasfalteerd en stukken veiliger. Waarom deze route niet als hoofdfietsroute benoemen? 
Zeker vanaf het station in noordelijke richting is het niet logisch om bij de Aubade of de Opera haaks de bocht 
om te gaan (2 keer) om zo op het fietspad door de wijk te komen. Dat fietspad wordt op een aantal plekken 
gedeeld met autoverkeer, kent veel (onoverzichtelijke) kruisingen en komt o.a. langs de drukke scholen. 

Wij denken dat de route door de wijk het meeste potentie heeft als hoofdfietsroute, omdat de omgeving 
aantrekkelijker is of kan worden gemaakt da langs de Houtveldweg. Bovendien ligt de route mooi in het 
midden van de wijk en sluit hij aan op de Westerkoogweg. Vandaar dat deze route is aangeduid als 
hoofdfietsroute. De route moet inderdaad nog wel op plekken worden verbeterd, wij nemen uw 
aandachtspunten mee. En de andere route blijft ook beschikbaar en van goede kwaliteit. 

10 Pagina 27: figuur 3 >> een deel van Westerwatering valt in het A-plus gebied. Omdat de rest van de wijk in 
gebied B valt ontstaat op het grensvlak een probleem in het parkeren. Er is in A-plus onvoldoende 
parkeerruimte waardoor extra druk ontstaat op het B gebied. Er wordt vanuit gegaan dat bewoners in het A-
gebied minder auto’s bezitten. Voor de al bestaande nieuwbouw rondom het station is al bewezen dat dit niet 
zo is. Omdat de koppeling woning kopen inclusief parkeerplaats niet wordt gehanteerd legt dit een extra druk 
op de randgebieden tegen het A-plus gebied aan. Verder is het ook zo dat bijvoorbeeld de parkeergarage 
onder Murano vol is, terwijl er ook nog auto’s worden geparkeerd in de Muziekbuurt. Een ander punt is dat 
de parkeergarages onder de Spoorstrip voor een deel leeg staan, terwijl de bezetting van de parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte in de avond ver boven de 90% is. De vraag is dus welke instrumenten de gemeente 
gaat inzetten om voor de verdere nieuwbouw dit probleem niet te laten verergeren? 

In het verleden stelden we vooral parkeernormen aan ontwikkelingen. Met de eerder genoemde 
mobiliteitsprogramma's van eisen willen we ervoor zorgen dat er niet alleen wordt gezorgd dat een plan 
voldoet aan parkeernormen, maar ook dat bewoners  optimaal toegang krijgen tot deelauto's, fiets etc. zodat 
men écht verleid wordt de alternatieven te gebruiken. Verder biedt het ZMP de mogelijkheid om in de 
omgeving van nieuwe ontwikkelingen betaald parkeren in te stellen, om overlast te voorkomen. Ten slotte 
blijft ook de regel gelden dat bij hoge parkeerdruk en  voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden 
ingevoerd, ongeacht de zone. 

10 Pagina 49: ontsluiting Westerwatering en Westerkoog >> de stellingen rondom het gebruik van de Vincent 
van Goghweg en de Busbrug zijn aanvechtbaar. Zoals bekend pleit de Belangenvereniging al sinds de 80’er 
jaren voor een ontsluiting ter hoogte van de Vincent van Goghweg. De opmerking dat dit leidt tot veel extra 
drukte op de Vincent van Goghweg is twijfelachtig. Verkeer uit Westerwatering richting ZMC en Purmerend 
maakt nu ook al gebruik van deze route, de vraag is dus hoeveel extra verkeer deze route gaat opleveren? 
Andere richtingen vanaf deze route veranderen ook niet door een aansluiting te maken van de Houtveldweg 
richting de Van Goghweg. Als de tunnel in de route vanaf de Den Uijlbrug richting de A8 gereed is (ter hoogte 
van het kruispunt Thorbeckeweg - Wibautstraat), zal de route om de zuid meer en meer aantrekkelijk worden 
en verkeer van de Van Goghweg wegtrekken.  De route via de Busbrug naar het noorden is voor 
Westerwatering maar voor een beperkt aantal richtingen van belang. Vanuit het noorden is wellicht het 
belang groter om bijvoorbeeld Hoogtij en Westerspoor te bereiken. Omdat de rondweg door Westerkoog en 
de niet meer mogelijke weg “binnendoor” issues zijn, pleit dit voor een ontsluiting ter hoogte van de Vincent 
van Goghweg. Daarmee wordt doorgaand verkeer niet door een woonwijk geleid. Zie ook de opmerking bij 
pagina 70 m.b.t. de uitvoering van deze aansluiting. 

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Het 
kruispunt Westzijde - van Goghweg en de prins Bernardbrug zijn hierbij bekende aandachtlocaties. In de 
uitwerking wordt onderzocht welke maatregelen er nodig en mogelijk zijn om het verkeer door te laten 
stromen op de Vincent van Goghweg en Prins Bernardweg en of dat dan de beste oplossing is.  

10 Voor het fietsverkeer geldt dat de aansluiting van Westerwatering richting de Hembrugpont vraagt om 
verbetering. De route door de Westerwateringtunnel (“Spitstunnel”) kent alleen in noordelijke richting een 
aantakking op het fietspad langs de oostkant van het spoor. De huidige aansluitingen in het zuidelijk gedeelte 
van de wijk - via òf de tunnel bij het station (Houtveldtunnel) òf via het viaduct over het spoor in de Albert 
Heijnweg - zijn verre van ideaal. Om deze route aantrekkelijker te maken is het zaak om vanuit de 
Houtveldtunnel beter aan te sluiten op het fietspad richting de pont. De haakse bocht en vervolgens via een 
stuk parkeerterrein naar het fietspad vraagt om een verbetering. Een idee kan zijn langs de Provincialeweg 
een extra stuk fietspad richting de Albert Heijnweg aan te leggen. 

Deze route moet inderdaad aantrekkelijker worden gemaakt. Dank voor het meedenken, wij nemen uw idee 
mee in de verdere uitwerking van het fietsnetwerk. 

10 Pagina 70: OV, punt 1) spoor >> voor een aansluiting Houtveldweg ter hoogte van de Vincent van Goghweg 
wordt hier een prima oplossing geboden. Door het spoor over een klein stuk te laten zakken en een 2e fly-
over richting Purmerend te bouwen, ontstaat een nieuwe betere situatie. Ten eerste verdwijnen de 
overwegen in de Provincialeweg, hiermee verdwijnt de beperking voor het treinverkeer richting Purmerend 
(lage snelheid treinen en dien ten gevolge behoorlijke wachttijd voor het verkeer bij gesloten bomen). Ten 
tweede als het spoor richting Uitgeest in een korte tunnelbak wordt gelegd, kan er boven deze tunnelbak een 
aansluiting worden gemaakt tussen Houtveldweg, Provincialeweg en Vincent van Goghweg. Deze aansluiting 
komt dan verder van de bestaande woningen af te liggen en kan bijvoorbeeld als “turbo-rotonde” worden 
uitgevoerd. Op deze manier worden de kosten van een dure tunnel en een “lastige” aansluiting van de wegen 
voorkomen. 

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Een 
verdiepte tunnelbak voor het spoor is echter erg prijzig vergeleken bij een tunnel onder het spoor door, is 
onze verwachting.  
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10 Pagina 58: punt 1 versterken fietsnetwerk naar wijken en buurten. Wij zijn geen voorstander van een 
fietsroute tussen Westerwatering en Westzaan door het Westzijderveld (Natura 2000 gebied). De aanleg van 
een wandelpad (uit te voeren als “laarzenpad”, d.w.z. zonder verharding) is een optie waar wij wel achter 
staan. Hierbij dient het onmogelijk te worden gemaakt dat fietsers en brommers van deze route gebruik 
kunnen maken om de vogelpopulatie niet te verstoren.  

De route door de Polder van Westzaan gaat nadrukkelijk om een zoekrichting om te onderzoeken of er 
wellicht toch ergens een mogelijkheid is om het fietsnetwerk te versterken. De lijn is indicatief bedoeld, het 
bepalen van de wenselijke route is onderdeel van het onderzoek. In het Groen- en Waterplan van de 
gemeente Zaanstad staat ook de ambitie benoemd voor een route tussen Westerwatering en de JJ 
Allanstraat. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheden rondom deze gebieden en danken u voor het nogmaals 
aanstippen van deze gevoeligheden.  

10 Pagina 80: punt 8 Busbrug en rondweg Westerkoog >> wij dringen aan op een snelle uitvoering van de studie 
voor een ontsluiting ter hoogte van de Vincent van Goghweg, zie ook hetgeen hierboven bij pagina 70 staat 
vermeld. Hiermee is een investering in de rondweg Westerkoog niet nodig als op korte termijn (binnen 5 jaar) 
wordt begonnen met de uitvoering van dit plan. 

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Het 
moment hangt af van beschikbaar komen van benodigd geld en personele capaciteit.  

11 Reacties van deze en gene, vooral ook van het Zaaneiland, gaan hoofdzakelijk over het “parkeren”. 
 
De mens is van nature lui en wil zo dicht mogelijk zijn/haar auto’s bij de voordeur geparkeerd hebben, zonder 
enige kosten daarvoor te betalen.  Deze luiheid zal in een sterk toenemende schaarste aan ruimte, door 
passende maatregelen veranderd moeten worden,  door kritisch omgaan leefomstandigheden. 
 
Op het Zaaneiland hebben alle koopwoningen een garage en sommigen een garage met een eigen oprit. 
Al deze garages worden nooit gebruikt om hun auto te parkeren. Ik schat het op 150 woningen. Waarom niet? 
Teveel werk : deur moet omhoog en later weer dicht enz. Ook staat dan op de oprit een tweede auto, boot of 
caravan of camper, aanhangwagen enz. Verandering in dit gedrag, gewoonte ? Zal niet gebeuren. 
Verder zijn er huishoudens met 3 of meer auto’s. Nog een extra belasting op de beschikbare normering. Moet 
dit ? 
Résumérend, alle bezwaarmakers moeten eerst kritisch kijken naar hun eigen opstelling m.b.t. parkeren van 
hun eigen auto’s. 
 
Verder, moet de Handhaving meer toezien op het onjuist gebruik van de openbare parkeerplaatsen op het 
Zaaneiland. Alleen daar parkeren waar een P -tegel is geplaatst. Veel eigenaren van auto’s parkeren ook op 
het trottoir. Er wordt al heel lang hierover melding gedaan, echter boetes op de specifieke feitcodes blijven 
achterwege. Hierdoor  ontstaat er willekeur en chaos en onbegrip van veel andere nette parkeerders. 

Dank u voor uw reactie. Eigen garages zijn inderdaad bedoeld om de eigen auto in te parkeren. Uw 
opmerkingen over de handhaving zullen wij aan de afdeling handhaving doorgeven. 

11 Tot slot : 1e een tip. 
Het auto-bezit en gebruik ervan te reguleren juich ik toe.  Een bushalte plaats op het Zaaneiland opnemen in 
uw ZMP , zal zeker ook een prikkel geven om met openbaar vervoer te gaan. Een kleine Connexion bus. Deze 
mogelijkheid is er nu niet 

Het Zaaneiland ligt dicht bij het centrum, maar heeft geen doorgaande route. Het gevolg is dat een lijndienst 
altijd een lus moet rijden over het eiland om hier te komen en weer weg te gaan. Dat maakt de lijnvoering 
onaantrekkelijk. Alleen bij hele grote reizigersstromen kan dit nog haalbaar zijn, maar omdat het Zaaneiland 
op fiets- en loopafstand zit van het station Zaandam zijn de reizigersaantallen naar verwachting te klein voor 
een vervoerder om dit te kunnen exploiteren. 

11 2e. Tip 
Het invoeren van parkeren met de welbekende en inmiddels geaccepteerde BLAUWE KAART.  
Dus iedereen mag parkeren voor  1,2 of max. 3 uur. Gratis.  
Nadeel : regelmatige handhaving ! En zoals altijd zijn er mensen die dit omzeilen door teruggaan naar de auto 
en tijdstip blauwe kaart wijzigen. 
 
Dus terugdringen van auto verkeer moet in balans zijn met openbaar vervoer mogelijkheden. 
Het plaatsen van parkeermeters zal ook een verandering brengen in gedrag en gewoonte bij hardnekkige 
foutparkeerders. 

Een blauwe zone is bedoeld om kort parkeerders te faciliteren en niet om parkeren onmogelijk te maken of 
autoverkeer terug te dringen.  Daarnaast is voor een gemeente financieel een blauwe zone onaantrekkelijk, 
omdat er voor een gemeente geen opbrengsten zijn, maar wel kosten om te handhaven. Dit is anders dan bij 
betaald parkeren, waarbij de kosten van de handhaving gedekt kunnen worden uit de opbrengsten. Een 
blauwe zone is daarom slechts op een beperkt aantal locaties een optie. 

12 Algemeen: waardering voor de zeer uitgebreide en duidelijke uitwerking en goede weergave! Dank voor uw waardering. 

12 1. De voetganger centraal geeft de inleiding (pag. 6) aan, daarbij vraag ik in eigen omgeving om de aanleg van 
een wandelpad tussen Piet Mondriaanstraat en Van Ostadestraat. Dit schept de mogelijkheid van een gezond 
looprondje in het bijzonder voor de bewoners van het woongebouw Oase aan de Piet Mondriaanstraat (met 2 
bankjes een rollatorpauzeplaats ?) ook voor de hele Schildersbuurt.  
Nadrukkelijk geen fietsverbinding dat is t.t.v. wethouder mw. Horselenberg al eens afgewezen, dat zou een 
drukke sluiproute kunnen worden. 

Dank voor uw suggestie. Bij de gebiedsuitwerking voor uw buurt kunnen we hiernaar kijken. Het weren van 
fietsers over dit soort wandelroutes is in de praktijk lastig, zeker als hiermee reistijd kan worden gespaard. De 
mogelijkheden en risico's van het realiseren van een toegankelijk wandelpad op dit soort  locaties moet 
verder worden onderzocht. 
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12 2. Ontsluiting Westerwatering en W-koog (pag. 49) middels een tunnel naar de Vincent van Goghweg. Daar 
wordt al vaak om gevraagd, maar is dat wel een goed idee?  
De route VvGoghweg/Bernhardplein is een zeer drukke route met ook veel en zwaar vrachtverkeer maar, de 
passage over de Zaan geeft zeer veel stremmingen, die route is nu al vaak overbelast! 
De Zaan is hoofdvaarroute N-Holland in en is tijdens het ‘staande-mast-seizoen’ extra druk. Regelmatig zijn er 
fikse verstoppingen van de kruispunten m. n. de Westzijde, die daar ook het naar west afslaande verkeer 
langdurig blokkeren. Ook straks de oplevering van de nieuwbouw t.p.v. de vml gasfabriek,121 woningen met 
2 in/uitritten vlak bij het kruispunt!  
Is een auto-ontsluiting t.h.v. de hoogspanningslijn naar de N-203 geen beter idee, dan vloeit het verkeer ook 
meer automatisch af naar het A-8 kruispunt bij Koog. 

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Het 
kruispunt Westzijde - van Goghweg en de prins Bernardbrug zijn hierbij bekende aandachtlocaties. In de 
uitwerking wordt onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om het verkeer door te laten stromen op de 
Vincent van Goghweg en Prins Bernardweg en of deze manier van ontsluiten  echt de beste oplossing is. 

12 3. Verbeterde oost/west fietsverbindingen (pag. 49). 
a:  drie van de vier toeleidingen, de fietspaden naar de Bernhardbrug zijn twee- zijdig en - zeer onlogisch - de 
noordelijke niet, die alleen west-oost, wat dan ook volledig genegeerd wordt en (gelukkig) niet gehandhaafd. 
Ook dat fietspad wordt zichtbaar bijna volwaardig tweezijdig gebruikt. Dat kan verandert, de breedte is er 
voor, het voetpad kan wat versmalt. De dwang om over te steken bij het stoplicht Westzijde -noordkant, 
werkt niet. 
b: het doorgaande fietspad westzijde/zuid-noord, onder de brugoprit door, ligt te laag, daardoor werkt de 
waterafvoer slecht en is dit veelal een vieze natte bedoening. Wat verhogen en geen trottoiropstand kan, ook 
gelijktijdig wat verbreden want ook deze onderdoorgang wordt veelvuldig tweezijdig gebruikt. 

Dank voor uw reactie waarin u als eerste aangeeft dat het fietspad aan de noordzijde van de Bernhardbrug (1 
richting fietspad) in twee richtingen gebruikt wordt. Na het ZMP wordt een uitwerkingsplan fietsknelpunten 
opgesteld. Wij nemen uw suggestie voor verbreding van het fietspad hierin mee. Waarbij opgemerkt dat het 
waarschijnlijk behoorlijk ingrijpend is om het fietspad op de brug te verbreden. Dit moet worden uitgezocht. 
Verder geeft u aan dat het fietspad onder de brugoprit te laag ligt met slechte waterafvoer als gevolg. Wij 
gaan na of dit vanuit onderhoud opgepakt kan worden. 

12 4. Belangrijk aandachtspunt is de spoorbrug over de Zaan (de Hoornse lijn). 
Bij het benoemen van de HOV-aansluiting (pag. 38 e.v.) wordt het Kogerveld genoemd als een aansluitpunt. Ik 
vraag aandacht dit te combineren met het NS-station Kogerveld als een onderling overstappunt. Ook bij de 
Corridorstudie RWS Amsterdam-Hoorn is de spoorbrug genoemd als een grote risicofactor; met een 
combinatie kan i.g.v. een calamiteit met de brug het HOV als overstap fungeren. In normale positie kan het 
reeds een goede dagelijkse overstap zijn voor veel reizigers uit noord/oost naar Amsterdam en zo de zeer 
drukke NS-lijn Zaandam-Amsterdam enigszins ontlasten. 

Bedankt voor deze opmerking, dit is inderdaad een aandachtspunt bij de verdere uitwerking. 

12 (Zie voor schets pagina 48 van dit document) 
5. Meer kwaliteit Zaansche Schans . . .(pag.50), de Leeghwaterweg (N-515). 
De Zaansche Schans, nationale top binnen de buitenmusea, verdient een zelfstandige beoordeling, waarbij in 
dit kader de bereikbaarheid over de weg centraal staat. De Schans is deels nog in ontwikkeling, waarvoor 
mede het bezoekers parkeren van het gebied aan de noordkant van de Leeghwaterweg moet verdwijnen. 
Waar dan parkeren en hoe naar de Schans? 
Gedacht wordt aan een opvang in het buitengebied met een shuttlesysteem naar de Schans. Dat vernietigt 
een stukje buitengebied; het kan veel beter! 
Op 9 sept. 2019 presenteerden twee Zaankanters hun visie voor een fundamentele oplossing van de 
verkeersproblematiek op- en rond de Zaanse Schans, toen aan de Diederick Sonoyweg een groot 
bedrijfsperceel beschikbaar kwam, dat is inmiddels weer bezet maar middels bestemmingsverandering en 
bedrijfsverplaatsing blijft dat alsnog realiseerbaar om zo voor eens en altijd de oplossing te realiseren. Dat 
plan is gebaseerd op parkeren van bezoekers aan Schans en Museum, zowel particulier als bus, camper en 
boot aan de zuidkant van de Leeghwaterweg. 
Voorzover dit het betreffende wegenstelsel betreft wordt dat plan hierna integraal opgenomen als behorende 
bij het commentaar op de studie Zaanstad Mobiliteitsplan 2040.  
Het is grotendeels  direct uitvoerbaar om aan de urgentie tegemoet te komen! 

Dank u wel voor uw ideeën. In een uitwerking van het ZMP gaan wij dieper in op het vervoer van en naar de 
Zaanse Schans. Hierin kijken we onder andere naar waar elk vervoersmiddel kan staan, en wat meteen kan en 
wat later. Daarbij kijken we overigens ook of we mensen op andere manier dan met auto of touringcar 
kunnen laten komen en waar en voor wie parkeren op afstand mogelijk is. Wij zullen uw ideeën daarbij 
betrekken. 
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12 “ 6. De Leeghwaterweg (N-515): 
(Misschien moet, om de noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken, de Leeghwaterweg van 
Zuiderwegbrug tot Julianabrug van provinciale weg naar stadstraat getransformeerd worden)  
* haal de verkeersstromen uit elkaar, verzelfstandig de afslag naar het Michael College én de toegang naar de 
D. Sonoyweg middels een eigen rotonde, zodat de huidige rotonde met de  
toegang naar Schans/Museum daarmee ontlast wordt; dit maakt de toegang daar veel veiliger. 
* verbindt beide rotondes tot een duo-rotonde niet met 1 maar met 2 uit elkaar liggende   
wegen vanaf de buitenzijde van de cirkels, aangevende dat het een bijzonder stukje wegtracé is met strenge 
snelheidsbeperkingen en tevens een brede voetgangersoversteek  
nabij de ingang, te bedienen met stoplichten. 
 (Een niet-gelijkvloerse passage is immers in aanleg en onderhoud onbetaalbaar, vermoeiend en totaal niet 
passend in het gebied en is ook zeer kwetsbaar. (station Zaandam!) 
* voer een snelheidsbeperking in van 70 naar 50 en tussen de rotondes 30, misschien wel 15 km/u ten gunste 
van de brede voetgangersoversteek. (Hier is dan de Leeghwaterweg even de Dorpsstraat Ons Dorp) 
* tussen de cirkels tevens de halteplaats voor het Openbaar vervoer aanleggen. 
* parkeren óp het schans/museumterrein nu uitsluitend voor invaliden, bestemmingsverkeer (leveranciers 
e.d.) en misschien ook voor de vaste bewoners van de Schans (verbetering van P nabij de brug.) 
* de groenstrook (grasland en water) langs de Leeghwaterweg, zicht op Haaldersbroek, in huidige positie 
handhaven, alleen dus - onvermijdelijk - onderbroken door de afslag van de oostelijke rotonde, de nieuwe 
entree naar de D. Sonoyweg. 

Bedankt voor de interessante  suggesties. We gaan dit meenemen in de uitwerking van het ZMP voor dit 
gebied. 

12 “ 7. De fietspaden: 
* het fietspad uit Wormer wordt al aangesloten op een nieuw deel noord langs de Schans; belangrijk en veel 
veiliger voor o.a. veel scholieren. 
* de overige fietspaden kunnen eenvoudig op de uitvoering van het nieuwe rotondecircuit worden aangepast. 

Bedankt voor de suggesties. We gaan dit meenemen in de uitwerking van het ZMP. Het verkennen van een 
fietsroute om de Schans maakt daar deel van uit. 

12 “ 8. De financiering: 
* de financiering van de nieuw infrastructuur (van en rond dit deel van de N-515) zou eigenlijk buiten 
Zaanstad geregeld moeten worden; vanaf het begin, nu ruim 60-jaar geleden, heeft Zaandam/Zaanstad 
investeringen én deficit op de exploitatie van de Schans betaald, ook dat kan niet langer zo doorgaan!Etc.”  
(een schets van het wegenplan is toegevoegd aan die Notitie en kan nageleverd worden). 
 
Echt een fundamentele oplossing dus met volwaardig behoud van de historische omgeving en zonder 
aantasting van de buurtschap Haaldersbroek! 
Direct kan deze infrastructuur van Leeghwater- en Sonoyweg aangepakt worden, op termijn de 
parkeervoorzieningen genoemd in de Notitie van 9 sept. 2019. 

De N515 is van de Provincie Noord-Holland en deze betaalt in eerste instantie aanpassingen aan deze weg. De 
gemeente Zaanstad heeft wel belang bij een veilige weg en de Vervoerregio Amsterdam ook. Het is denkbaar 
dat deze partijen samen financieel bijdragen. 

12 Tenslotte vraag ik aandacht dat enkele genoemde bemerkingen, als die als zodanig erkend worden, feitelijk 
direct corrigeerbaar c.q. uitvoerbaar zijn en niet in de procedure van verdere behandeling van het 
Vervoersplan zouden moeten verzanden! 

Inderdaad is niet alles wat u voorstelt afhankelijk van vaststelling van dit Mobiliteitsplan. Waar mogelijk (ook 
financieel) pakken wij zaken sneller op. 

13 Czaar Peterstraat is in gesprek met de gemeente 
De Czaar Peterstraat is druk met de gemeente in gesprek om de overlast die wij ondervinden op ons 
(woon)erf terug te dringen. Ik verzoek jullie om de suggesties, resultaten en oplossingen mee te nemen in het 
ZMP.  

Wij zijn uiteraard op de hoogte van deze gesprekken. Het ZMP is echter een plan over de grote lijnen. Daar 
stippen we de problematiek wel aan (de problematiek van de oost-west fietsroutes door het centrum en 
overlast van bezorgscooters zijn benoemd in paragraaf 4.3/5.2 resp. 7.3), maar de detailoplossingen komen 
hier nog niet in. De maatregelen waarover wordt gesproken passen  meer in een gebiedsuitwerking van het 
ZMP, zoals in hoofdstuk 10 aangekondigd. Voor het centrum zal zo'n uitwerking nog worden gemaakt (in 
samenspraak met de buurt).  

13 Geen doorgaande route in onze straat 
Wij willen geen doorgaande route zijn, wij willen niet de parkeerdruk van het centrum verlichten, graag alleen 
belanghebbende parkeren zodat ook onze kinderen, dieren en anderen gewoon buiten kunnen lopen zoals 
het erf is bedoeld. Geen doorgaande (brom)fietsroute in onze straat, maar een duidelijke route oost-
/westverbinding via bijvoorbeeld de Vinkenstraat, de Rozengracht en de Hogendijk. Ook graag zorgen dat bij 
herprofileringen enz. onze wijk goed bereikbaar blijft voor al het verkeer dat daar ook moet zijn, dat in het 
erfgebied ook zijn bestemming of vertrekpunt heeft in de wijk 

Zoals u aangeeft zijn we als gemeente met u in gesprek over de overlast in uw straat. Wij delen ook dat uw 
straat niet de voorkeur heeft als doorgaande route. Zeker niet voor de auto. Voor de fiets is het lastig dat , 
zoals u zelf al aangeeft, de wenselijke route (Rozengracht) niet altijd beschikbaar is.  
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13 Suggestie: verplaats de markt 
Is het misschien een idee om de markt te verplaatsen. Bijvoorbeeld naar de Burcht of misschien gezellig deels 
op de gracht met parkeren voor de marktlieden op de Rozengracht. De Rozengracht zou dan de doorgaande 

fietsroute kunnen zijn die het ook is 🙂. Desnoods de vrachtwagens van waaruit wordt verkocht op de 
Rozengracht en de marktstallen op de gracht. 

Wij begrijpen deze suggestie, omdat ook wij in principe de Rozengracht de meest geschikte route vinden. Het 
is echter lastig een andere geschikte locatie te vinden. In het verleden is de markt tijdelijk naar de Burcht 
verplaatst geweest. Dit was geen succes vanwege de wind en de excentrische ligging ten opzichte van de 
Gedempte Gracht. Bezoekers bleven weg en de markt moest regelmatig worden afgelast vanwege de 
veiligheid. De Gedempte Gracht is geen optie vanwege de veiligheidseisen van de brandweer.  

13 Communicatie 
Misschien is dit niet voor jullie maar ik adviseer om ook graag te zorgen voor een goede communicatie. Buren 
vragen mij nu of ik iets weet over de Hogendijk, of deze misschien wordt afgesloten en hoe het 
verkeerscirculatieplan voor ons er dan uit ziet, ook al zou het misschien tijdelijk zijn. Er wordt alleen in de 
directe omgeving, de directe straten gecommuniceerd maar ook straten die van de Hogendijk afhankelijk zijn 
om de wijk uit te komen willen graag weten wat hen staat te wachten.  

Communiceren kan altijd meer en beter. Veel communicatie gaat digitaal. Alle informatie over projecten is te 
vinden via de gemeentelijke website www.zaanstad.nl en de projectwebsite buitengewoon.zaanstad.nl . Op 
deze websites is de gedetailleerde informatie over de projecten te vinden. Verder wordt belangrijke 
informatie verspreid via het ZaanstadJournaal. Deze pagina wordt huis aan huis verspreid via het Zaans 
Stadblad. 

14 Als bewoner van het Zaaneiland sinds juli 2018 heb ik, in gesprek met andere bewoners en door eigen 
waarneming, inmiddels een idee c.q. opvatting ontwikkeld over parkeren, verkeersveiligheid en het 
ontbreken van een (openbaar vervoer) voorziening. En dat mede in relatie tot de nieuwbouwplannen in de 
nabijheid. Ik ben een voorstander van het invoeren van betaald parkeren en het introduceren van de 
buurtbus als OV – voorziening en licht dat hieronder toe. 
 
Feitelijke constateringen parkeren 
· Een deel van de forenzen en bezoekers van het Zaantheater, de Centrum-horeca en de markt parkeert 
overdag en/of ’s avonds op het Zaaneiland. 
· Het parkeren op eigen erf wordt niet geheel benut. 
· Een aantal huishouden heeft meer dan 2 auto’s. 
· Er bestaat al betaald parkeren in de garages van Sarema, Het Baken en Hogerwal (kosten +/- € 400,00 per 
parkeerplek per jaar). 
Regels en gevolgen van betaald parkeren 
· Per adres maximaal 2 vergunningen (kosten € 105,60 per jaar) 
· Bij parkeermogelijkheid op eigen erf betekent geen vergunning. 
· Bezoekers parkeren maximaal 400 uur per jaar. 
gemiddeld 8 uur per week kosten per uur € 0,2658. 
· Parkeervergunning mantelzorg is gratis. 
· Bezoekers parkeren mantelzorg is gratis tot 750 uur per adres per jaar. 
· Een gehandicaptenparkeervergunning is gratis. 
· Aantal parkeervergunningen voor de nieuwbouw Badhuisweg en Houhavenkade kan worden gelimiteerd op 
basis van het aantal toegevoegde parkeerplaatsen. Nieuwe huurders en nieuwe kopers kunnen dan bewust 
kiezen voor woonruimte met of zonder een parkeerplek. 
· Het wordt voor forenzen en bezoekers van het Zaantheater, de Centrumhoreca en de markt onaantrekkelijk 
om overdag en/of ’s avonds te parkeren op het Zaaneiland 

Dank voor uw voorstellen met betrekking tot (betaald) parkeren op het Zaaneiland. Uw voorstellen sluiten in 
principe aan op het parkeerbeleid dat wij voor ogen hebben. Wij zullen dit betrekken in de afwegingen 
rondom de nieuwbouw op Zaaneiland en rond het al of niet invoeren van betaald parkeren. 

14 Verbeteren verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling 
De autobrug het Spiekeroog is voor een deel van de kinderen de loop- en fietsroute naar school. 
Zelf fietsend over de autobrug en dagelijks kijkend vanuit mijn werkkamer zie ik het Spiekeroog regelmatig 
gebruikt worden als straatracecircuit, vol gas vanaf de start richting Houhavenkade of richting Badhuisweg. 
Naar mijn opvatting is er sprake van een ongewenst onnodig onveilige situatie. 
Mijn voorstel is om het Spiekeroog (fiets-)veiliger te maken en in te richten als 30km zone, met gescheiden 
rijbanen, herkenbare fietsstroken en een apart trottoir. Bij realisatie van de nieuwbouw Houthavenkade, 
Dukra en Badhuisweg dient de weginrichting te worden aangepast ter waarborging van de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en ontsluiting van het gehele gebied, inclusief de Havenbuurt. Maar dat spreekt voor zich. 

Bedankt voor uw voorstel. Het is moeilijk om op de Spiekeroog verkeersremmende maatregelen te nemen 
omdat het een brug is. Verder rijdt hier alleen bestemmingsverkeer van het Zaaneiland en is gedrag een 
belangrijke oorzaak van het te hard rijden. U kunt altijd met Veilig Verkeer Nederland contact opnemen voor 
een gedragsactie. Deze steunt de gemeente. De weg bij de nieuwbouw wordt uiteraard verkeersveilig 
ingericht. 
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14 Voorzieningen (de buurtbus) 
Op het Zaaneiland is geen enkele voorziening, ook geen OV -voorziening. Een gemis dat vooral bewoners treft 
met een fysieke beperking, die niet in het bezit zijn van een auto. De loopafstand tot de dichtstbijzijnde 
bushalte bedraagt minimaal 600 en maximaal 1.100 meter. 
Een oplossing kan zijn om de route van de buurtbus uit te breiden met een extra lus over het Zaaneiland, over 
het Mellum en te laten keren bij Sarema. Dat betekent 2,5 kilometer extra rijafstand en 6 minuten extra 
rijtijd, uitgaande van 3 stopplaatsen/bushaltes. Dit lijkt inpasbaar in de bestaande route. Daarmee wordt de 
loopafstand tot de dichtstbijzijnde bushalte verkleind tot maximaal 200 meter. 

Het Zaaneiland ligt dicht bij het centrum, maar heeft geen doorgaande route. Het gevolg is dat een lijndienst 
altijd een lus moet rijden over het eiland om hier te komen en weer weg te gaan. Dat maakt de lijnvoering 
onaantrekkelijk. Alleen bij hele grote reizigersstromen kan dit nog haalbaar zijn, maar omdat het Zaaneiland 
op fiets- en loopafstand zit van het station Zaandam zijn de reizigersaantallen naar verwachting te klein voor 
een vervoerder om dit te kunnen exploiteren. Voor een buurtbus gelden andere eisen, waardoor er soms wel 
een buurtbus kan rijden als een normale buslijn niet mogelijk is, maar dit zijn voor een vervoerder altijd 
onrendabele lijnen en is dan ook onder meer afhankelijk van de bereidwilligheid van een buurtbusvereniging. 
Het is goed om hiervan te kijken wat de mogelijkheden zijn, maar dat doen we buiten de kaders van dit ZMP. 

15 Het is natuurlijk fantastisch dat een college de blik op de horizon heeft en een visie maakt voor over 20 jaar. 
Echter wat ik heel erg in het mobiliteitsplan mis, zijn de benodigde maatregelen als gevolg van geplande en in 
uitvoering zijnde nieuwbouw projecten. 
Ik doel met name over op de verkeerssituatie rondom het prins Bernardplein. Deze is nu al verre van ideaal.  
Zaanstad ontwikkeld momenteel de projecten “Gouwpark”,  “Oostzijderveld” (oude sportvelden), nieuw 
sportpark “Hoornseveld” en het nabij gelegen “Plan Kan Palen”.  Dit heeft een toename van 
verkeersbewegingen en behoefte als gevolg. Het ZMC en brandweerkazerne, zijn hulpdiensten die ten alle 
tijden goed bereikbaar moeten zijn. Dit bereikbaar zijn is nu al niet het geval. Regelmatig staat de 
toegangsweg vanaf de A8 helemaal vast. Of is de Heijermansstraat overbelast.  En als de Bernhardbrug 
openstaat heeft het plein zijn functie verloren, en kan er geen wagen meer door. 
 
In al de plannen die ik tot op heden heb opgevraagd, blijkt niet dat Zaanstad fysieke maatregelen gaat nemen 
om de huidige problemen aan te pakken, laat staan voor te sorteren op een geheel ontwikkeld en bewoond 
gebied. Het enige wat iedere keer terugkomt is de herwaardering van de Koningin Julianaweg naar een 50 
kilometer regiem, zodat er meer zijtakken op aangesloten kunnen worden.  
 
Het is van evident belang om voor dit deel van Zaanstad een goede doorstroming te garanderen (mede 
vanwege de aanwezige functies).  Graag verneem ik van u, hoe Zaanstad gaat zorgen dat de komende tien 
jaar de bereikbaarheid en doorstroming gegarandeerd wordt? De gewenste OV faciliteiten zullen pas op 
langere termijn haalbaar zijn.  Kortom, welke maatregelen (verkeersbesluiten en aanpassingen infra) gaat 
Zaanstad nemen? 

Dit plan kijkt inderdaad 20 jaar vooruit, maar het gaat ook over de stappen op weg naar 2040. Voor het 
gebied rond het Prins Bernhardplein staat dit vooral beschreven in de paragraaf over Zaandam Oost in H4. 
Hierin staat op hoofdlijnen wat volgens ons nodig is. Dit moet wel nog verder uitgewerkt tot concrete 
maatregelen na vaststelling van dit plan. En op sommige onderdelen wordt dat momenteel al uitgewerkt, 
bijvoorbeeld voor de omgeving van station Kogerveld. Ook bij die uitwerkingen zal steeds gekeken worden 
naar een eindplaatje plus de tussenstappen op weg naar dat eindplaatje. 

16 Met grote zorg is door de gemeente Zaanstad het Zaans Mobiliteitsplan ontwikkeld. 
In de grote lijnen kan ik me wel vinden van de aanpak van het ZMP. Ook al ontken ik niet dat me hier en daar 
wat koudwatervrees bekruipt. 
Maar de streek ontwikkelt zich nu eenmaal en het is de verantwoordelijkheid van bestuurders om te 
anticiperen op de toekomst. 
Als [[respondent 16]] voel ik ook verantwoordelijkheid voor de toekomst van dit Retailgebied.  
En daarom breng ik met klem een paar punten onder de aandacht. 

Dank voor uw steun. En graag nemen we de komende jaren de koudwatervrees weg. 
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16 De Zaanbocht is een regionaal georiënteerd winkelgebied dat opmerkelijk in trek is is en zich verheugt in een 
goede bezetting zonder noemenswaardige leegstand. 
Dat is vrij uniek in Nederland. 
De Zaanbocht onderscheidt zich ten opzichte van grotere gebieden zoals bijvoorbeeld het centrum van 
Zaandam door een veel kleinere toestroom van bezoekers. 
Maar de Zaanbocht onderscheidt zich ook weer van vele vergelijkbare kleinere winkelgebieden door het 
gespecialiseerde aanbod..  
Dat onderscheid zorgt voor verwarring in de beeldvorming over de Zaanbocht. Een gebied dat bekend is door 
zijn bijzondere ligging langs een van de aantrekkelijkste oevers van de Zaan. 
Met een  kwalificerende term als 'regionaal winkelgebied' zou direct de indruk gewekt  worden van een 
gebied met van 'veel traffic'. Dat klopt echter niet.  
Ook daarin schuilt nu juist het onderscheid van de Zaanbocht.  
De Zaanbocht is feitelijk in vele opzichten onder en boven de wet.  
Het winkelaanbod is hoogwaardiger dan gemiddeld, waardoor het kopers-areaal ook afwijkt van de normen 
die voor middelgrote gebieden gelden. 
 
Het is van belang erop te wijzen dat  specialisatie in de Retail minder traffic veroorzaakt maar ook een groter 
areaal vergt. 
In planologische termen kan dit onderscheid niet eenvoudig worden gemaakt en dat is begrijpelijk. 
De Retail wordt de laatste jaren onder invloed van Internetverkoop geconfronteerd met buitengewoon grote 
turbulenties. Veel 'deskundigen' maar  
helaas ook veel broodschrijvers doen uitspraken over de toekomst van de Retail. Maar de ervaring leert ons 
dat gebrek aan kennis van de fijnmazigheid van Retail  borg staat 
voor zeer gefragmenteerde en onvoldoende onderbouwde uitspraken. Dat is wellicht niemand kwalijk te 
nemen, maar dient wel onder ogen te worden gezien. 
 
Want als gevolg van die uitzonderingssituatie in de Zaanbocht bestaat ook een afwijkend type 
verkeersaanbod. 
Het klant areaal van de Zaanbocht beslaat naast de gehele Zaanstreek ook een grote kring rondom de 
Zaanstreek van Amsterdam tot Schagen provinciebreed. 
Dit zijn belangrijke waarden waarmee de Zaanbocht zich al 75 jaar onderscheidt. 
De Zaanbocht is daardoor dus meer dan andere Retail Gebieden sterk afhankelijk van bezoekers die met eigen 
vervoer het gebied bezoeken vanuit de regio. 
Dat dit in de toekomst zal veranderen door nieuwe vormen van regionaal OV is evident en ook toe te juichen. 
Maar voorlopig is dat nog in ontwikkeling. 
Hier vinden we geen grote stromen publiek die funshoppen, maar wel een aanloop van een doelgerichte 
groep van bezoekers die hier vaak ook wat langer verblijven.  
Bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat parkeren voor de Zaanbocht een levensader van aanzienlijk 
groter belang is dan  is voor winkelgebieden van vergelijkbare grootte. 
En dus niet in de laatste plaats omdat er nauwelijks gebieden bestaan waarmee de Zaanbocht is te 
vergelijken. 

Dank voor uw toelichting op het specifieke profiel van de Zaanbocht en bijbehorende verkeersstromen. Wij 
zullen dit zeker betrekken bij de verder uitwerking van plannen voor de Zaanbocht. 
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16 Het is niet mijn hobby om steeds maar de nadruk te leggen op deze 'status aparte' van de Zaanbocht. Maar 
gegeven mijn ervaring van de afgelopen 55 jaar in marketing en 
Retail in Wormerveer moet ik toch extra aandacht vragen voor de grote kwetsbaarheid van dit gebied met 
betrekking tot bereikbaarheid en bovenal parkeerfaciliteiten. 
 
Het is van belang om secuur om te gaan met de beperkte parkeerruimte in dit gebied.  
In eigen onderzoek komt de gemeente ook tot de conclusie dat het scheef-parkeren in de Zaanbocht en de 
Marktstraat hand over hand toeneemt. 
Dat verschijnsel is een regelrechte bedreiging voor de toekomst van dit zo aantrekkelijke en veelbelovende 
Zaanoever gebied.   
En deze bedreiging voor het voortbestaan van de Retail dwingt mij ertoe aan te dringen op betaald parkeren 
in de Marktstraat en 
in de Zaanbocht zoals wethouder Gerard Slegers onlangs nog aan de raad heeft voorgelegd. 
 
Eigenlijk schaam ik me ervoor te moeten aandringen op deze maatregel. 
Niet in de laatste plaats omdat de wethouder van Verkeer en Vervoer Gerard Slegers zich enkele jaren 
geleden zeer heeft ingespannen om op de Marktstraat veertig parkeervakken die door Parteon werden 
gebruikt terecht weer binnen de blauwe zone te brengen. Hij deed dit met succes waardoor onder andere 
Aldi niet uit Wormerveer is vertrokken en de klanten weer ruimte kregen om het gehele gebied te kunnen 
bezoeken. 
Dat op datzelfde gebied nu onjuist wordt omgegaan met de kostbare parkeermogelijkheden vraagt om een 
definitief bijsturen door de gemeente Zaanstad. 
Het verschijnsel van scheef-parkeren brengt aan de Retail in het gehele gebied grote schade toe en is een 
gevaar voor nu en in de toekomst. 
Als binnenkort gestart zal worden met de bouw van de nieuwe Zaanbrug zal de parkeerdruk op het gehele 
gebied voor lange tijd aanzienlijk toenemen en zal bij gelijkblijvend gedrag van scheef-parkeren het gebied 
slecht bereikbaar worden voor bovengenoemde doelgroepen. 
 
Het plan van de wethouder om de eerste twee uur betaald parkeren voor €0,20 in te stellen zal juist de 
redding van de toegankelijkheid van het gebied betekenen. 
Niet in de laatste plaats omdat de huidige situatie het voor handhavers nagenoeg onmogelijk maakt om 
daadwerkelijk te kunnen handhaven op juridische gronden. 
En daarom verzoek ik het college en de gemeenteraad om het parkeer voorstel van wethouder Gerard Slegers 
alsnog aan te nemen en in zo snel mogelijk in werking te zetten. 

In het ZMP benadrukken wij het belang van bereikbaarheid van de Zaanbocht met alle vervoerwijzen, 
waaronder de auto. Ook wij willen dat de parkeerplekken hier en in de directe nabijheid de Zaanbocht dienen. 
Het past binnen het ZMP om betaald parkeren in te voeren in dit gebied, maar het daadwerkelijk invoeren 
vraagt nog een zorgvuldige afweging. 

17 Via deze weg reageert de Vervoerregio op de conceptversie van het Zaans Mobiliteitsplan zoals dat voor 
inspraak is vrijgegeven. De Vervoerregio is over het algemeen positief over het plan. Zowel over de 
aanpak als over het resultaat. Ook is de Vervoerregio blij dat Zaanstad de omliggende gemeenten en 
gebieden goed heeft betrokken bij het opstellen van het plan. In deze brief benoemen we een aantal 
aandachtspunten voor nu en voor het vervolg. Bij dat vervolg levert de Vervoerregio graag haar bijdrage 
om de uit te voeren maatregelen te bepalen en uitgevoerd te krijgen. 

Dank voor uw positieve oordeel over ons plan en uw aanbod bij te dragen aan realisatie ervan. Van dat 
aanbod zullen wij zeker gebruik maken. 
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17 Van modaliteit naar mobiliteit. Dat is de naam van de eerste Strategische opgave van de Vervoerregio en 
die sfeer ademt ook het mobiliteitsplan. Hierbij valt wel de kanttekening te plaatsen dat voor een 
integrale aanpak de ruimtelijk- economische opgave nadrukkelijker aan de orde kan komen. Niet alleen als 
aanleiding voor de opgave, maar ook voor het plan zelf bij het vervolg om goed te koppeling te leggen met 
momenten van het nemen van maatregelen. Wij denken bij het plan zelf aan nabijheid van activiteiten, 
onze vijfde strategische opgave. Door slim in te spelen bij de locatie van voorzieningen (bijvoorbeeld 
crèches) kan je mobiliteit voorkomen, dan wel het openbaar vervoer in een sterkere positie brengen. In 
die context zijn we wel blij te lezen dat Zaanstad bij de inrichting van gebiedsontwikkeling ook wil werken 
met Mobiliteit programma’s van eisen. Een ander punt om meer mobiliteitsbreed te kijken is de 
constatering dat het plan nu nog de modaliteiten apart behandelt. Het plan zou dit ook in samenhang 
kunnen beschrijven. Nu lijkt multimodaliteit vernauwd te worden tot knooppunten terwijl je naar de 
keten en de reisbehoeften zou moeten kijken van de gebruikers. 
Voor de tweede strategische opgave om toe te werken naar een CO2-neutraal vervoerssysteem zien we 
wel aandacht voor de ontwikkeling naar CO2 neutraal verkeer, maar geen voorstel voor het 
klimaatbestendig ontwerpen waarvan wij verwachten dat dit de komende jaren aan belang gaat winnen. 
Als onderdeel van onze derde opgave, het veilig en prettig reizen van deur, missen we aandacht voor 
verkeersveiligheid. Gezien het groeiende belang hiervan, waar de laatste jaren ook het Rijk extra 
financiering voor aanbiedt, zouden we daar graag explicieter aandacht voor zien. Zoals uit bovenstaande blijkt 
is het goed mogelijk om het plan te koppelen aan het Beleidskader Mobiliteit 
van de Vervoerregio. Het plan benoemt het beleidskadere wel, maar de koppeling kan duidelijker. 
Zaanstad zou de vijf strategische opgaven kunnen noemen en de lezer meenemen hoe ze deze opgaven in 
het plan heeft vertaald. 

De koppeling tussen ruimtelijk-economische ontwikkeling en mobiliteit hebben wij getracht te leggen in 
hoofdstuk 4, door per gebied de ontwikkelingen te beschrijven en daar de belangrijkste benodigde ingrepen 
aan te koppelen, voor alle modaliteiten. Maar dit is wel kort gehouden. Wij zien het zeker als aandachtspunt 
bij het vervolg, vooral ook bij het maken van het meerjareninvesteringsplan, om de relatie tussen ruimtelijke 
ontwikkeling en (voorwaardenscheppende) mobiliteitsmaatregelen zo helder mogelijk te leggen. 
 
Verder delen wij met u dat mobiliteit niet per modaliteit moet worden benaderd. Dit is de andere reden voor 
de gebiedsgewijze beschrijving in H4. Tegelijkertijd ontkwamen wij er voor de overzichtelijkheid en 
begrijpelijkheid in onze ogen niet aan om vervolgens (in H5)  ook per modaliteit de maatregelen te 
benoemen. Maar in projecten willen we altijd mobiliteit multimodaal benaderen. 
 
Klimaatbestendigheid is een zeer belangrijk punt voor Zaanstad, mede daarom willen we ook door dit nieuwe 
beleid meer ruimte voor groen krijgen. Maar verder uitgewerkt wordt klimaatbestendigheid in de in 
ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie en zeker in het nog te maken plan voor een klimaatbestendig Zaanstad. 
 
Wij zien verkeersveiligheid, als onderdeel van het bredere thema veiligheid, als één van de zes Zaanse 
opgaven die de drijfveer vormen voor dit ZMP. De keuzes die we maken zijn er ook echt op gericht de 
veiligheid te vergroten, bijv door meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren, snelheidsverlaging op 
een aantal plekken, doorgaand autoverkeer "in het hart" te verminderen, etc. Wij hebben de aandacht voor 
verkeersveiligheid echter niet vertaald in een apart hoofdstuk met specifiek verkeersveiligheidsbeleid, maar 
willen met ons complete plan inzetten op betere verkeersveiligheid. Zo wordt het ook in plaats van een 
losstaand verkeersthema (wat het tot nu toe vaak wel was), juist onderdeel van de integrale stedelijke 
opgave. 
Op een paar plekken hebben we overigens wél specifiek aandacht besteed aan het thema. In de paragraaf 
over de auto opgenomen dat we de prioritering van maatregelen mede op basis van de Network Safety Index 
laten plaatsvinden. En bij gedrag besteden we ook specifiek aandacht aan verkeersveiligheid. 
Ook zullen wij, zoals in 10.3 staat, als uitwerking van het ZMP, gebiedsuitwerkingen en een werkplan 
verkeersveiligheid maken. In beide krijgen specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen een plek. 
 
De vijf strategische opgaven kwamen inderdaad nogal kort aan bod in het Ontwerp ZMP. In het  definitieve 
ZMP lichten wij het meer toe. 



2021/6978         Reactiedocument inspraak Zaans Mobiliteitsplan 

 
18 

 

Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

17 Het concept van De Zaanse ladder is een mooie kapstok om het plan aan op te hangen: Het is een 
eenvoudig uitlegbaar concept. Uiteraard is een model een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid, maar soms zitten er scherpe kanten aan. Zo lijkt Zaanstad een keuze te maken tussen 
Poelenburg en de Wibaut-as. Wat betekent dat precies? Het plan zou ook voor de as via de Weer kunnen 
kiezen. Daarbij kan het voor met name fietsers praktisch zijn om enkele doorsteekjes te maken dan bij een 
hele nieuwe verbinding. 
Het plan benoemt een hoger gebruik van Fiets en OV als wenselijk om groei duurzaam te kunnen 
faciliteren. Verdichting in de stad met meer woningen zullen echter ook de druk op de openbare ruimte 
verhogen. Het kan dan afhankelijk van de plek ook best noodzakelijk zijn om autoverkeer te verminderen 
en niet alleen het gebruik van fiets en OV te stimuleren. Wil je bijvoorbeeld in de toekomst ook nog een 
2x2-weg dwars door het centrum laten lopen? Of wil je deze ruimte gebruiken voor Transit Oriented 
Development? Het strenger reguleren van parkeren kan hierbij een goed middel zijn om meer ruimte voor 
lopen en fiets te creëren. Dit kan een optie zijn om ruimte te winnen ten behoeve van het openbaar 
vervoer als dat aan de orde is. 
De ambitie om autoverkeer zoveel mogelijk naar snelwegen uit de woonkernen te verleggen herkent de 
Vervoerregio. Het biedt meer ruimte voor fiets, voetganger en OV en verdichting in de kernen. We 
waarderen dat het plan naar de mogelijkheden kijkt om de barrière van de Thorbeckeweg te verminderen. 
We denken dat dit ook belangrijk is om dit te doen voor de Noorder IJplas en de A10 zodat je als Zaanstad 
mee kan liften en aan kan sluiten op de ontwikkelingen rond Haven-Stad. De extra, dure, autoinfrastructuur 
voor en tunnel onder het spoor en naar een extra auto-afslag aan de Thorbeckeweg bij 
Poelenburg lijkt de Vervoerregio echter af te raden. Deze auto-afslag is eerder onderzocht als onderdeel 
van de AVANT-studie, die uiteindelijk koos voor de ontsluiting via de Wibautstraat. Een snelle ontsluiting 
naar de snelweg zal als bij-effect extra autoverkeer uitlokken. 

Dank voor uw reactie . Wat betreft de aansluiting van Poelenburg op de Thorbeckeweg. Er is inderdaad 
binnen AVANT nu gekozen voor de Vijfhoekruising. Dit mede omdat alleen een aansluiting Poelenburg het 
probleem bij de Vijfhoekruising niet zou oplossen. E..e.a. neemt niet weg dat de ontsluiting Poelenburg een 
volgende fase zou kunnen betreffen, waarbij de Thorbeckeweg een steeds stedelijker karakter krijgt in 
combinatie met het verbinden van Poelenburg met de Achtersluispolder.  

17 Op twee punten raakt het mobiliteitsplan exploitatie van vervoerdiensten. Zaanstad ziet net als de 
Vervoerregio graag dat haar inwoners meer gebruik maken van het OV. In die context verbaast ons om 
minder lijndiensten naar het centrum te laten gaan. De centrumhalte is één van de belangrijkste haltes in 
het aantal in- en uitstappers in Zaanstad. Het is niet logisch bussen uit het centrum te weren als je wil dat 
inwoners meer gebruik maken van het OV. Op dit moment maken er twee R-net lijnen gebruik van de 
route door het centrum. (lijn 392 en 394) Beide lijnen hebben een belangrijke verbindende functie als ook 
ontsluitende functie binnen Zaanstad. Daarnaast hebben de Vervoerregio, Zaanstad en Amsterdam de 
afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren van de doorstroming op de ZaanIJtangent, met 
onderdeel de verbinding via het centrum. De huidige halte in het centrum is een bottleneck maar door 
Zaanstad is hier reeds een ontwerp voor gemaakt waarbij zowel de bus als het overige verkeer beter kan 
doorstromen. Het is een keuze van Zaanstad dit project niet tot uitvoering te brengen. Een aantal jaar 
geleden reeds hierover met Zaanstad in discussie geweest. Probleem van de bussen was toen naast de 
ruimte ook de verharding. Zaanstad gaf toen de voorkeur aan (mooie) klinkers, maar dat conflicteert met 
draaiende bussen. 
Tot slot bevat naast openbaar vervoer over de weg bevat het plan ook een aantal voorstellen voor vervoer 
over water. De Vervoerregio heeft hier geen middelen voor beschikbaar. Daarnaast is de exploitatie van 
vervoer over water als vorm van openbaar vervoer al snel niet rendabel en kan het concurreren met de 
lijndiensten per bus. Voor de voorgestelde waterbus over het IJ stellen we voor gebruik te maken van de 
informatie uit een van de eerder uitgevoerde onderzoeken. De Vervoerregio herkent het idee van het 
verhogen frequentie van de Hempont. GVB verzorgt de exploitatie in opdracht van en gefinancierd door 
Gemeente Amsterdam. 

Wij begrijpen dat het wellicht vreemd overkomt dat wij minder bussen door het centrum willen laten rijden. 
Maar wij zien een groot aantal ontwikkelingen die in onze ogen op termijn een andere blik op het OV-netwerk 
in Zaandam nodig maken. De gewenste ruimtelijke kwaliteitsversterking in het centrum is er daar één van, 
maar er zijn ook vervoerkundige redenen. Allereerst de sterke groei van Zaanstad en zeker Zaandam. Zowel 
verbindend als ontsluitend OV worden belangrijker; zo belangrijk dat de huidige dubbelfunctie (verbinden én 
ontsluiten) van R-netlijnen in Zaandam op termijn niet altijd meer de beste oplossing is. R-netlijnen om het 
centrum heen kunnen mensen die behoefte hebben aan snelle verbindingen ook betere kwaliteit bieden. En 
de ZaanIJ-corridor zal sowieso een nieuwe dimensie toevoegen aan het Zaanse OV. Verder blijkt uit onze 
gezamenlijke studie naar de ZaanIJCorridor niet alleen dat er een bottleneck is bij station Noorderpark, maar 
dat de groei ook beperkt wordt door de capaciteit van de route door het centrum van Zaandam (dit staat als 
belangrijke "bijvangst" op pagina 30 van het eindrapport; de eerder bedachte aanpassingen aan Vinkenstraat 
en halte Gedempte gracht lossen dat voor de lange termijn niet op). Ten derde is de ambitie het gebied ten 
oosten van de Zaan aantrekkelijker te maken. Voor veel mensen wordt lopen vanaf de toekomstige HOV-as, 
net als lopen vanaf station Zaandam, ook een reële optie om het centrum in te komen. En ten slotte: zoals 
ook in ons plan staat willen wij wel degelijk bussen in ons centrum blijven faciliteren, juist om inwoners van 
Zaandam en ook Oostzaan directe toegang in het hart te bieden (en daarom willen wij in 2022 nog altijd 
samen met u de Vinkenstraat en halte Gedempte Gracht verbeteren). Maar wij denken dat het daarvoor in de 
toekomst niet meer nodig is om (alle) R-netlijnen door het centrum te leiden. Wij zullen dit helderder 
omschrijven in paragraaf 5.3. Ook de uitkomsten van de studie HOV ZaanIJ verwerken we daarin (dat kan 
eerder nog niet). Ten slotte benadrukken wij dat wij hiermee ons voorstel neerzetten van de toekomst van 
het OV, maar uiteraard werken wij samen met u aan het optimale OV-systeem voor Zaanstad. 
Wat betreft het vervoer over water: de rentabiliteit en concurrentie met het OV zijn zeker een belangrijk 
punt, dit benoemen wij ook als nadeel. Mede daarom zien wij vooral ook potentie als vervoermiddel voor 
toeristen. Een waterbusconcept zouden wij echter wel graag samen met u en Amsterdam verkennen. Mede 
doordat er steeds meer ontwikkeling langs Zaan, Noordzeekanaal en IJ plaatsvindt. Maar ook als mogelijk, al 
dan niet tijdelijk, alternatief voor het HOV op de ZaanIJCorridor, waar al snel een capaciteitsprobleem dreigt. 
Uiteraard betrekken we, samen met u, eerdere studies daarbij. 
Wij zijn verder blij dat u de wens voor hogere frequentie van de Hempont herkent. 
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18 De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan (hierna ZMP). Als 
provincie zijn wij betrokken geweest bij het tot stand komen van het ZMP. Wij maken graag gebruik van de 
mogelijkheid om een reactie te geven op het ZMP. We beginnen met een aantal algemene punten en gaan 
daarna in op de verschillende thema’s die aan bod komen in het ZMP. 
In zijn algemeenheid willen we onze complimenten geven op het ZMP. Het is een integraal en multimodaal 
plan met een realistische kijk op de haalbaarheid. Nagenoeg alle belangrijke aspecten zijn benoemd. Het 
enige aspect wat nog onderbelicht blijft is verkeersveiligheid en de risicogestuurde aanpak die de overheden 
voorstaan. 
In het ZMP worden veel maatregelen, groen en rijp, genoemd. Bij een aantal van deze maatregelen hebben 
wij als provincie ook een belang. Zo zien wij onder andere het belang van de Verbinding A8-A9 voor Zaanstad. 
Maar ook het belang voor goede hubs waar diverse mobiliteiten bij elkaar komen. We willen daarom graag 
meedenken en betrokken worden bij de verdere uitwerking van deze maatregelen. 
In hoofdstuk 5 worden de verschillende netwerken beschreven. Wat daarin mist is de samenkomst van de 
verschillende netwerken: de ketenmobiliteit. In hoofdstuk 3 wordt wel iets gezegd over knooppunten, maar 
daar mist nog inhoud over de ketenmobiliteit. Bijvoorbeeld: in paragraaf 5.2 wordt het fietsnetwerk 
beschreven. Echter, de koppeling met OV-knooppunten wordt nauwelijks beschreven. 

Dank voor uw complimenten. Wij zijn ook blij dat u wilt meedenken in het vervolg, wij zullen u hierbij zeker 
betrekken. 
 
Wat betreft verkeersveiligheid: wij zien dit, als onderdeel van het bredere thema veiligheid, als één van de zes 
Zaanse opgaven die de drijfveer vormen voor dit ZMP. De keuzes die we maken zijn er ook echt op gericht de 
veiligheid te vergroten, bijv door meer ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren, snelheidsverlaging op 
een aantal plekken, doorgaand autoverkeer "in het hart" te verminderen, etc. Wij hebben de aandacht voor 
verkeersveiligheid echter niet vertaald in een apart hoofdstuk met specifiek verkeersveiligheidsbeleid, maar 
willen met ons complete plan inzetten op betere verkeersveiligheid. Zo wordt het ook in plaats van een 
losstaand verkeersthema (wat het tot nu toe vaak wel was), juist onderdeel van de integrale stedelijke 
opgave. 
Op een paar plekken hebben we overigens wél specifiek aandacht besteed aan het thema. In de paragraaf 
over de auto opgenomen dat we de prioritering van maatregelen mede op basis van de Network Safety Index 
laten plaatsvinden. En bij gedrag besteden we ook specifiek aandacht aan verkeersveiligheid. 
Ook zullen wij, zoals in 10.3 staat, als uitwerking van het ZMP, gebiedsuitwerkingen en een werkplan 
verkeersveiligheid maken. In beide krijgen specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen een plek. 
 
De ketenmobiliteit hebben wij behalve via de knooppunten in hoofdstuk 3, ook in beeld proberen te brengen 
in Hoofdstuk 4, waar per gebied netwerken over elkaar zijn gelegd. Daarnaast is het goed bedienen van de 
stations en HOV-knopen een belangrijk ontwerpprincipe geweest voor het fietsnetwerk. Dit is zichtbaar 
gemaakt door knooppunten in de fietsnetwerkkaart op te nemen. Verder is in H6  bij fietsparkeren het belang 
van goede fietsenstallingen bij OV-knooppunten expliciet benoemd. Maar dit is allemaal inderdaad erg 
impliciet. In de definitieve versie zullen wij de ketenmobiliteit op een aantal plekken duidelijker benoemen. 

18 1.3 Samen met de regio 
In deze paragraaf missen we de ‘Ontwikkelagenda Zaancorridor’ als vervolg op de eerdere samenwerking op 
deze corridor. In september 2020 is het ontwikkelperspectief vastgesteld (Long Island van Amsterdam, 
perspectief op de Zaancorridor) waarin de kansen en ontwikkelpunten voor de Zaancorridor zijn verkend. Dit 
wordt verder uitgewerkt in een Ontwikkelbeeld 2040 voor de Zaancorridor inclusief een concreet actie- en 
uitvoeringsprogramma. Zaanstad is hier eveneens bij betrokken waardoor het logisch lijkt om dit op te nemen 
in het ZMP. 

Dit zijn wij inderdaad vergeten te noemen, we voegen het toe. 

18 3.2 Knooppuntontwikkeling 
In deze paragraaf worden de hub’s geïntroduceerd. Het is niet duidelijk waar de pakketmuur een plek krijgt: 
bij de buurthub of de straathub. In de afbeelding met de sfeerimpressie van de buurthub (figuur 6) is een 
‘pakketmuur’ weergegeven. In de tekst over de buurthub komt dat verder niet terug. In de tekst bij de 
straathub komt de pakketmuur wel terug (‘kluizenwand voor pakketjes’). 

Bedankt voor uw reactie, dit nemen we mee in de verdere uitwerking. De sfeerimpressie geeft een 
mogelijkheid aan, maar er zijn diverse mogelijkheden. Het gaat er met name om dat we dit via hubs 
efficiënter willen organiseren en daar zijn verschillende mogelijkheden die nog nader bekeken worden. Een 
pakketmuur is overigens een mogelijkheid bij bijna elk type hub, dat zullen we aanpassen. 
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18 4.1 Noord 
In deze paragraaf wordt gesproken over een ‘groene loper tussen station en winkelgebied’ in zowel 
Krommenie-Assendelft en Wormerveer. Op dit moment werkt de provincie aan een programma met 
kortetermijnmaatregelen voor Krommenie en Assendelft in het kader van de Verbinding A8-A9. Daarin is, 
onder andere, opgenomen om de stationsgebieden van Krommenie-Assendelft en Wormerveer te 
verbeteren. Hier ligt dus een duidelijke koppeling met de voorgestelde groene lopers. Graag hebben we hier 
nader contact over om de beide projecten op elkaar af te stemmen. 
Verderop in de paragraaf staat de wens voor een nieuwe brug over de Nauernasche Vaart. Wij begrijpen deze 
wens voor fiets- en/of autoverkeer. De aanloop naar de nieuwe brug sluit aan op de N246. Daarom willen we 
graag meedenken en betrokken worden bij de verdere uitwerking en locatiebepaling van de brug. 
Bij ‘P&R en parkeren op afstand bij stations’ staat het volgende: ‘Deze parkeerterreinen kunnen worden 
vergroot om zo ook een alternatief te bieden voor de parkeerbehoefte van de centra’. Voor station 
Krommenie-Assendelft geldt dat de bezetting van het P&R terrein voor de coronaperiode op ongeveer 50% 
lag. Daarmee roept het de vraag op in hoeverre vergroten van het parkeerterrein nodig is. Daarnaast ligt ook 
hier een koppeling met ons programma met kortetermijnmaatregelen Krommenie en Assendelft. 
Tenslotte staat in deze paragraaf de overlast van logistiek verkeer tegengaan. Daarbij vroegen wij ons af in 
hoeverre er voldoende schaalgrootte is voor het slagen van een logistieke verzamelhub. Wij kunnen ons 
voorstellen dat een hub op gemeentelijk niveau meer slagkracht heeft. 

Dank voor uw reactie op de paragraaf over Zaanstad Noord. Wij vinden het net als u van belang dat er 
afstemming komt over de aanpak van beide stationsgebieden, de verdere uitwerking van een brug over de 
Nauernasche Vaart en de P&R terreinen. Parallel aan het ZMP wordt als pilot door ons gewerkt aan een 
uitwerking van het ZMP voor het gebied Noord; het mobiliteitsplan Noord. In dat plan komen 
bovengenoemde zaken aan de orde en vindt verdere uitwerking/afweging plaats. Wij betrekken u graag bij dit 
plan om af te stemmen. 

18 4.2 Zaandam Oost 
In deze paragraaf wordt ingegaan op een alternatieve ontsluiting voor Poelenburg en Peldersveld. Zowel 
Zaanstad als wij zijn betrokken bij de studie AVANT, voor een betere doorstroming van fiets, ov en auto op en 
rond de Thorbeckeweg als ontsluiting van het zuiden van Zaanstad. In de studie is onderzoek gedaan naar een 
ontsluiting van Poelenburg op de Thorbeckeweg ter hoogte van De Vlinder. Uit dat onderzoek is gebleken dat 
deze ontsluiting maar een beperkt effect heeft op de Wibautstraat. Wij zien daarom geen nut om opnieuw 
onderzoek te doen naar een ontsluiting van Poelenburg op de Thorbeckeweg. Een ontsluiting in het noorden 
via de Prins Bernhardweg zien wij wel als een mogelijke oplossing. 
Verderop in deze paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheid voor het afbuigen van de HOV-route vanaf 
station Kogerveld via station Zaanse Schans naar de Zaanse Schans. Binnen het project Guisweg wordt daar op 
dit moment geen rekening mee gehouden. Het is van belang om te weten of dit een serieuze optie is en of er 
in het project Guisweg nog rekening mee kan worden gehouden 

Wat betreft de aansluiting van Poelenburg op de Thorbeckeweg. Er is inderdaad binnen AVANT nu gekozen 
voor de Vijfhoekruising. Dit mede omdat alleen een aansluiting Poelenburg het probleem bij de 
Vijfhoekruising niet zou oplossen. E..e.a. neemt niet weg dat de ontsluiting Poelenburg een volgende fase zou 
kunnen betreffen, waarbij de Thorbeckeweg een steeds stedelijker karakter krijgt in combinatie met het 
verbinden van Poelenburg met de Achtersluispolder.  
Wat betreft de HOV-route: wij zien inderdaad potentie in deze route, maar ook een aantal barrières. Wij 
zullen in overleg gaan met het projectteam Guisweg om te bepalen of en hoe met deze ambitie nu al rekening 
kan worden gehouden. 

18 4.3 Centrum en Stad langs de Zaan 
Bij ontsluiting Westerwatering en Westerkoog staat het volgende: “Ten eerste doordat de mobiliteitstransitie 
die we met het ZMP beogen een dempend effect op het autoverkeer zal hebben.” Wij vragen ons af of in een 
wijk als Westerwatering en Westerkoog de mobiliteitstransitie echt een merkbaar effect zal hebben. Bij 
nieuwbouw en verstedelijking volgen we die lijn. Hier gaat het om bestaande woonwijken zonder 
uitbreidingsplannen. Wij verwachten daar eerder een autonome toename zonder noemenswaardig dempend 
effect door de mobiliteitstransitie. 
Wij willen graag betrokken worden bij de verder uitwerking voor het herstellen van het oude lint van de 
Guisweg tussen Zaandijk en Westzaan. De huidige autoroute gaat via de provinciale weg N515. 

Bij nieuwe ontwikkelingen is een transitie inderdaad makkelijker te incorporeren. Toch willen wij 
Westerwatering en Westerkoog niet links laten liggen. Door bijvoorbeeld op transitiemomenten als verhuizen 
in te spelen en door de fietstunnel bij station Koog te verbeteren. Ook gaat het erom wat de situatie is op de 
plekken waar men naartoe gaat, zoals bij stations of in het centrum van Zaandam. Ten slotte vinden ook in 
Westerwatering en in mindere mate in Westerkoog nog nieuwbouwontwikkelingen plaats 
 
Goed te horen dat u bij de verdere uitwerking voor het herstellen van het oude lint van de Guisweg samen 
wilt optrekken.  

18 5.2 Fiets 
In de afbeelding met het Fietsnetwerk 2040 (Figuur 27) missen de ‘snelfietsroutes’ richting Purmerend uit de 
Corridorstudie Amsterdam-Hoorn. Onderdeel daarvan is het project fiets-/faunatunnel Zuiderweg bij de 
N515. 
Bij de speerpunten voor de fiets staat: 
‘4) Fietsroute Beverwijk-Heemskerk als onderdeel van A8/A9’. Samen met de regio, waaronder Zaanstad, 
werken we aan het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9. Daarin wordt ook gekeken 
naar (recreatieve) fietsverbindingen. Wij zouden graag de afstemming willen hebben tussen het projectteam 
van de Verbinding A8-A9 en dit speerpunt. 

De snelfietsroute staat wel degelijk op de kaart aangegeven (dit is de route in de oksel van de A7). 
 
Wij komen graag tegemoet aan uw wens voor afstemming over de fietsroute naar Beverwijk-Heemskerk als 
onderdeel van de verbinding A8/A9 door dit te agenderen in het projectteam dat werkt aan het 
landschapsplan voor de verbinding A8/A9. 



2021/6978         Reactiedocument inspraak Zaans Mobiliteitsplan 

 
21 

 

Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

18 5.4 Auto 
Bij de beschrijving van het autonetwerk 2040 is niet duidelijk welk snelheidsregime de invalswegen buiten de 
bebouwde kom hebben. Het lijkt nu alsof op de Verbinding A8-A9 een snelheidsregime gaat gelden van 70 
km/h. 
Bij speerpunt 4) Guisweg missen we het onderwerp stikstofdepositie. Op dit moment is dat een groot 
aandachtspunt binnen het project. Het is goed om daar ook aandacht aan te schenken in het ZMP. 
Over speerpunt 7) Aansluiting Peldersveld-Poelenburg hebben we reeds benoemd dat wij het nut niet zien 
van een onderzoek naar een extra aansluiting op de Thorbeckeweg (zie onze opmerking bij 4.2 Zaandam 
Oost). 
Bij speerpunt 11) Snelheidsverlaging voor minder stikstof staat het volgende: “Beide verlagingen leiden 
nauwelijks tot verschuiving van verkeer en passen bij de status van deze wegen binnen de 
wegencategorisering. Voor deze snelheidsverlagingen gaan wij pleiten bij de Provincie Noord-Holland.” 
Voor het verlagen van de snelheid op de N246 tussen de A8 en Westzaan en de N515 binnen de bebouwde 
kom van Westzaan, is nader onderzoek nodig. Op dit moment werken wij als provincie aan een plan van 
aanpak om te kijken wat de (verkeerskundige) effecten zijn van de verlaging van de snelheid. Het is nu te 
vroeg om stelling te nemen dat er nauwelijks verschuiving van verkeer plaatsvindt. Tenzij er door Zaanstad 
reeds onderzoek is gedaan, dan ontvangen wij dat graag. 

Wij zullen het snelheidsregime in de stukken verder verduidelijken.  
 
Bij Guisweg voegen we de stikstofproblematiek toe. Ook zullen we in H1 een kader toevoegen waarin we 
stilstaan bij de stikstofproblematiek en het effect op het ZMP in zijn algemeenheid.  
 
Voor de aansluiting Poelenburg verwijzen wij naar het antwoord hiervoor. 
 
Onze inschatting van het geringe  verschuiven van verkeer is gebaseerd op hoe het netwerk ter plekke in 
elkaar zit.. Maar wij zijn uiteraard benieuwd naar de uitkomsten van de verkenning die wij samen met u doen.  

18 5.6 Vervoer over water 
Terecht wordt de conclusie getrokken dat meer treinen op de Hoornse lijn en meer scheepvaart op de Zaan 
tot een knelpunt leidt. Er wordt geschreven dat “Als zowel scheepvaart op de Zaan als treinaantallen op de 
Hoornse lijn groeien, wordt het op termijn wellicht nodig te investeren in een nieuwe brug of tunnel.” Hierin 
mist nog wel een prioriteitstelling. Wat vindt Zaanstad belangrijker: eerst meer treinen of eerst meer 
scheepvaart? En hoe ziet Zaanstad de bouw van een eventuele nieuwe spoorbrug of spoortunnel voor zich? 

Voor nu hebben wij ons beperkt tot het benoemen van dit dilemma. Het liefst willen wij namelijk zowel de 
scheepvaart als het treinverkeer bedienen. Misschien is er ook een oplossing denkbaar waarbij de prioriteiten 
per deel van de dag verschillen. 

18 5.7 Netwerkmanagement 
Graag worden we als provincie betrokken bij de beleidsnota netwerkmanagement. Wij hebben immers veel 
wegen en bijbehorende verkeerslichten in beheer in de gemeente Zaanstad. Een goede samenwerking zorgt 
voor een optimaal netwerkmanagement. 

Wij zullen u hierbij betrekken. 

18 9.3 Verkeerskundige effecten 
In deze paragraaf is een stuk tekst opgenomen ‘Situatie zonder A8-A9’. De tekst is moeilijk leesbaar door de 
vele getallen die worden genoemd. Het is moeilijk te begrijpen wat hier nu staat. Graag aandacht voor de 
formulering van deze tekst. 

Wij passen deze tekst aan. 

18 9.5 Ruimte en groen 
In de eerste alinea staat aan het einde “…en de terugbrengen van de snelheid in de woonwijken naar 50 
km/u.” Volgens ons wordt hier terugbrengen naar 30 km/u bedoeld. 

Dank voor de opmerkzaamheid, wij passen dit aan. 

18 10.1 Fysieke uitvoeringsprojecten 
In de tabel is het project Guisweg opgenomen. Wij missen daar een kruisje bij 5. Knooppunten om 
modaliteiten samen te laten komen. Immers, het project zorgt voor de knooppuntontwikkeling van station 
Zaandijk Zaanse Schans. 

Dat is zeker waar, we voegen het kruisje toe in het maatregelenoverzicht. 

18 10.2 Samenwerkingsprojecten voor het OV 
In deze tabel staat nummer 26 ‘Inzet op Landelijke ontsluiting met minimaal 4 IC’s per uur van en naar 
Zaandam’. Op dit moment is al sprake van vier intercity’s van en naar Zaandam (Den Helder-Nijmegen en 
Alkmaar-Maastricht). Wat voegt deze maatregel toe? 

Dit is inderdaad een beschrijving van de huidige situatie, terwijl een beschrijving van onze wens/ambitie meer 
op zijn plaats is. In het definitieve ZMP vervangen wij deze tekst door onze wensen/ambities. 
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18 10.4 Financieringsstrategie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financieringsstrategie. Onder andere staat vermeld: “We kijken ook 
naar de mogelijkheden bij de provincie Noord-Holland, vooral bij de wat grotere projecten zijn er daar 
kansen.” 
Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken we samen aan mobiliteitsprojecten. Afspraken over 
financiering van grotere projecten worden doorgaans op MRA niveau gemaakt. Het ligt niet voor de hand dat 
bij elk ‘groot’ project de provincie meefinanciert. Primair zal cofinanciering in bereikbaarheidsopgaven in 
gemeente Zaanstad een taak voor de Vervoerregio Amsterdam zijn. Alleen als daar een groot belang ligt voor 
de regio en provincie, behoort cofinanciering tot de mogelijkheden. 

Wij zijn ons daarvan bewust. 

19 Via deze weg delen wij met u onze zienswijze op het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040. [[respondent 19]] 
zijn blij met het Ontwerp Zaanse Mobiliteitsplan. Het plan durft ver vooruit te kijken en dat is nodig, want tot 
2040 staat Zaanstad voor grote opgaven. Het ZMP is goed nieuws voor onze huurders van nu en onze 
toekomstige huurders. Zaanstad wordt door uitvoering van het ZMP een fijnere, gezondere en duurzamere 
stad om in te leven. Bewoners worden verleid om de auto te laten staan en we verwachten dat dit ook echt 
kan, door (o.a.) knooppunten beter te benutten, in te zetten op deelmobiliteit en duurzame hoogwaardige 
verbindingen tussen Amsterdam en Zaanstad. Kortom, er is veel om te waarderen. In deze reactie doen we 
twee suggesties die voortbouwen op het Zaans Mobiliteitsplan 

Dank voor uw positieve reactie op ons plan. 

19 De eerste suggestie gaat over deelmobiliteit. Door het Zaans Mobiliteitsplan krijgen bijna al onze huurders 
straks binnen 300 meter lopen de mogelijkheid om van een deelmobiliteit  gebruik te maken. Dat is een 
prachtige ambitie. En haalbaar. Tot 2040 groeit Zaanstad stevig door en deze groei biedt de mogelijkheid voor 
goede mobiliteitsoplossingen. Wel zijn wij bang voor een versnippering van het aanbod van deelmobiliteit. 
We pleiten er daarom voor dat de gemeente de regie neemt op het thema deelmobiliteit. Zo zorgen we 
ervoor dat bewoners waar ze ook zijn in Zaanstad eenvoudig gebruik kunnen maken van deelmobiliteit. de 
regie van de gemeente gaat ons ook helpen om snelheid te houden in vastgoedprojecten, omdat we goede 
oplossingen zo makkelijk kunnen repliceren. We verwachten dat ontwikkelende partijen kunnen financieel 
aan deelmobiliteit bijdragen als dit ervoor zorgt dat een kleiner deel van de schaarste ruimte in Zaanstad 
opgaat aan parkeerplekken.  

Deelmobiliteit is een onderdeel van het thema Smart Mobility, wat in het ZMP  een belangrijk thema is. 
Daarbij willen we een actievere rol nemen dan nu. Een bepaalde mate van regie past daarbij. Dit doen we ook 
door mobiliteitsprogramma’s van eisen op te gaan  stellen. Maar we moeten wel realistisch zijn over onze 
mogelijkheden, die kleiner zijn dan bij grote steden. Wij streven er naar een helder speelveld neer te zetten 
voor deelmobiliteitsaanbieders, waarin onderlinge samenwerking en uitwisselbaarheid (met name voor de 
gebruiker) belangrijke elementen zijn  

19 De tweede suggestie gaat over de parkeernormen. Veel van onze woningen liggen in een 'B-zone' waarbij 
gekeken wordt naar passende normen bij het actuele autobezit en mobiliteitsgedrag. In de zones A-plus, A- en 
B-plus sluit de parkeernorm aan bij het toekomstig verwachte autobezit en mobiliteitsgedrag. Waarom geldt 
dit niet voor B-zones? Ook daar verandert veel door het Zaans Mobiliteitsplan. door de parkeernomen aan te 
laten sluiten bij actueel autobezit en mobiliteitsgedrag, schat de gemeente eigenlijk in dat autogebruikers in 
B-zones door het ZMP niet worden verleid om af te zien van een auto. De versterking van knooppunten en de 
inzet van deelmobiliteit rechtvaardigen een meer optimistische blik op 2040. Zo'n blik is ook hard nodig in de 
B-zones. Neem MAAK Noord. Daar komen in de looptijd van het ZMP 5.000 woningen bij. We bouwen daar 
voor de toekomst, net als in de rest van Zaanstad en zijn bang dat onnodige parkeerplekken, ten koste gaan 
van ruimte voor betaalbare huurwoningen 

Dank voor uw suggestie om ook de parkeernormen in het B-gebied te laten aansluiten bij het toekomstig 
verwachte autobezit en mobiliteitsgedrag. Zekere ook in het B-gebied willen we inwoners verleiden om 
gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Maar de opgave voor deze gebieden 
zien we toch anders dan die voor Zaandam en de centrumgebieden. Na het ZMP komt er een nieuwe 
parkeernota. Hierin worden de normen geconcretiseerd voor de verschillende gebieden waarbij we ook meer 
differentiatie willen aanbrengen in de parkeernormen voor wonen (denk aan specifieke normen voor sociale 
huur) om zo te voorkomen dat we onnodige parkeerplekken realiseren.  

19 Nog één laatste punt. Bij het maken van het Zaans Mobiliteitsplan heeft de gemeente belanghebbenden 
uitgebreid geïnformeerd. Sterker nog, we werden aangemoedigd om mee te denken. Vragen die wij hadden 
over het ZMP werden goed en snel beantwoord. Dat verdient een compliment. We kijken ernaar uit om weer 
mee te denken met de parkeernota. 

Dank voor uw compliment. U zult zeker betrokken worden bij de parkeernota. 

20 Wij hebben met interesse het Zaans Mobiliteitsplan 2040 van de gemeente Zaanstad doorgenomen. Hierbij 
willen wij een informele reactie op de plannen geven die specifiek betrekking hebben op de polder Westzaan.  
Op pagina 50 wordt gesteld dat het vervallen van de verlegde Guisweg tussen Westerkoog en Westzaan ‘een 
gunstig effect’ zou kunnen hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied. Wij vragen ons ten zeerste af of 
dit mogelijk is. Als gunstig kan worden beschouwd als het gehele gebied waar de verlengde Guisweg nu ligt 
weer wordt omgevormd naar natuurgebied, maar dit vergt verregaande maatregelen. Wij ondersteunen 
daarom een verkennend onderzoek, die tevens de (stikstof)effecten van het doortrekken van de route langs 
de Guisweg (Guispad) voor auto’s en fietsers nagaat. 

Dank voor uw reactie. Wij zullen dit betrekken bij de verdere planvorming.  



2021/6978         Reactiedocument inspraak Zaans Mobiliteitsplan 

 
23 

 

Resp.nr. Vraag: Antwoord: 

20 Op pagina 58 van het plan wordt in de tekening onder nummer 1: ‘Versterken fietsnetwerk naar wijken en 
buurten’, een fietspad ingetekend midden door het Westzijderveld. Hier zijn wij als (deels) eigenaar en 
beheerder van dit Natura-2000 gebied tegen i.v.m. de verstoring, maar ook vanwege andere zaken zoals 
doorvaarbaarheid van het gebied.  

De route door de Polder van Westzaan gaat nadrukkelijk om een zoekrichting om te onderzoeken of er 
wellicht toch ergens een mogelijkheid is om het fietsnetwerk te versterken. De lijn is indicatief bedoeld, het 
bepalen van de wenselijke route is onderdeel van het onderzoek. In het Groen- en Waterplan van de 
gemeente Zaanstad staat ook de ambitie benoemd voor een route tussen Westerwatering en de JJ 
Allanstraat. In het Groen- en Waterplan van de gemeente Zaanstad staat ook de ambitie benoemd voor een 
route tussen Westerwatering en de JJ Allanstraat. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheden rondom deze 
gebieden en danken u voor het nogmaals aanstippen van deze gevoeligheden.  

20 In verdere stadia van dit mobiliteitsplan worden wij graag verder (ambtelijk) betrokken. Onderstaande 
contactgegevens kunnen daarvoor gebruikt worden.   

Wij zullen u bij het vervolg betrekken. 

21 Hierbij wil ik namens [[respondent 21]], graag reageren op de passage in het Mobiliteitsplan aangaande het 
alternatieve plan voor ontsluiting van Westerwatering en Westerkoog. Als mogelijke optie wordt hier de 
aansluiting van Houtveldweg met Vincent van Goghwegmiddels ondertunneling van het spoor aangedragen.  
Tussen 2015 en 2018 is de Vincent van Goghweg opnieuw ingericht. Tijdens dit proces werd al geconcludeerd 
dat deze weg tijdens de spitsuren met grote regelmaat aan de grenzen van haar capaciteit geraakt. Daar komt 
bij dat de Prins Bernhardbrug met grote regelmaat opengaat waardoor de weg niet zelden tot aan de 
Provincialeweg vol staat met auto’s. Met het oog op het verder toenemen van de verkeersdruk lijkt het ons 
derhalve zeer onwenselijk dat een ontsluitingsweg als de Van Goghweg, welke tussen de bebouwing aan 
weerszijden ter hoogte van de aansluiting met de Provincialeweg toch al een flessenhals is, ook nog eens zal 
gaan worden belast met extra verkeersstromen van en naar Westerwatering en Westerkoog. Dit zal 
ongetwijfeld tot gevolg hebben dat de leefbaarheid rond de Vincent van Goghweg op onaanvaardbare wijze 
verder zal worden aangetast, waarbij naast derving van woongenot door geluidsoverlast, de volksgezondheid 
verder onder druk zal komen te staan door verder toename van de luchtvervuiling. 
Uit het feit dat er over een mogelijke aansluiting tussen Van Goghweg en Houtveldweg al meerdere tientallen 
jaren geen consensus bestaat, is al gebleken dat deze optie voor ontsluiting van Westerwatering niet de 
allerhoogste prioriteit heeft. Wij verwachten dat de Gemeente Zaanstad tijdig zal inzien dat de ontsluiting van 
Westerwatering en Westerkoog via de Guisweg en in zuidelijke richting, een betere optie is. Het is niet onze 
bedoeling om een ander met verkeersstromen op te zadelen, maar de alternatieve opties zullen geen 
overmatige extra belasting van de bestaande infrastructuur veroorzaken. Een aansluiting van de Houtveldweg 
op de Van Goghweg zal dat echter wél tot gevolg hebben. Er zal sprake zijn van toenemende drukte 
gedurende de gehele dag. De relatieve autoluwte tussen de spitsuren is nu nog enigszins acceptabel voor een 
weg die dwars door een woonwijk loopt. Met een toekomstige aansluiting gaat dat veranderen, en de Van 
Goghweg kan nu al nauwelijks de verkeersstromen tijdens ochtend- en avondspits op een aanvaardbare 
manier verwerken.  
[[respondent 21]] zet zich in voor de leefbaarheid en voorziet in dat kader een ernstige verslechtering van de 
situatie, indien bovengenoemde ontsluitingsoptie zal worden uitgevoerd. Wij houden er dan ook ernstig 
rekening mee dat de leden ons zullen doen besluiten om alle middelen aan te wenden, teneinde een 
dergelijke ontwikkeling te voorkomen. 

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Het 
kruispunt Westzijde - van Goghweg en de prins Bernardbrug zijn hierbij bekende aandachtlocaties. In de 
uitwerking wordt onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om het verkeer door te laten stromen op de 
Vincent van Goghweg en Prins Bernardweg. Ook wordt er gekeken welke gevolgen er zijn voor de 
leefbaarheid van de buurten rondom de Vincent van Goghweg. Dan zal ook bepaald worden of dit inderdaad 
de meest wenselijke oplossing is. 

22 Op 2 februari werd door de gemeente Zaanstad het Zaans Mobiliteitsplan 2020-2040 gepubliceerd. Een 
beleidsplan waarin zij haar ‘visie’ geeft en plannen beschrijft inzake de mobiliteitsontwikkeling in Zaanstad 
voor de komende 20 (!) jaar. 
Het gemeentelijke beleid op het gebied van mobiliteit raakt ons als bewoners van Westerkoog, en daarmee 
ook [[respondent 22]], natuurlijk direct. Vooral alles wat betrekking heeft op de mobiliteit aan de westkant 
van het spoor, allereerst de wijk Westerkoog, maar zeker ook Westerwatering, Westzaan en Rooswijk. 
Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen in heel Zaanstad voor ons relevant, alles hangt immers met alles samen. 
Toch zullen wij ons in deze reactie beperken tot alles wat direct betrekking heeft op Westerkoog of ermee 
duidelijk mee samenhangt. Dat heeft meerdere redenen. 
De eerste is dat we besloten hebben om dit ZMP niet al te serieus te nemen. We weten namelijk dat de 
gemeente haar eigen beleidsplannen als het erop aan komt ook niet zo serieus neemt. Immers: In het Zaans 
Verkeers- en Vervoersplan van 2008 wordt per wegtype het maximum aantal motorvoertuigen (mvt) bepaald 
dat per etmaal acceptabel is. Het gaat daarbij natuurlijk om leefbaarheid 1, en ook dat er geen verkeer tussen 

Wij betreuren het dat u het ZMP niet al te serieus neemt. Dat doen wij wél. Wel geldt voor een 
beleidsdocument voor de lange termijn dat  het een voornemen in grote lijnen is. Maar  om verschillende 
redenen kunnen of moeten soms in de uitwerking andere keuzes worden gemaakt. Daarbij moet dan worden 
afgewogen of dit binnen de grote lijn van de visie in te passen is (bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen 
te nemen). En inderdaad komt het, bijvoorbeeld vanwege financiële redenen, ook voor dat sommige 
voornemens of ideeën uiteindelijk niet worden uitgewerkt. 
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hoofdwegen door verblijfsgebieden mag gaan. Deze beleidsuitgangspunten gelden helaas niet voor 
Westerkoog, aangezien hier een rondweg ingericht wordt, waar in 2027 een gemiddelde verkeersintensiteit 
van 12.000 mvt per etmaal wordt voorzien! Een structurele overschrijding van het eigen beleid met 50%. Een 
vraag hierover (van Lokaal Zaans) werd afgedaan met de mededeling “dat het ZVVP 2008 een beleidsrichtlijn 
is, en geen wet”. Wij vinden dit schokkend. En merk op dat het hier een voorspelling betreft voor 2027. Tot 
2040 dus nog 13 jaar te gaan. En de Guiswegplannen waren toen deze prognose gedaan werd nog niet aan de 
orde … 

22 Een tweede reden is dat, wanneer we de ideeën en voornemens in dit plan vergelijken met die in het 
mobiliteitsplan van 2009 (‘ZVVP 2008: Verkeer in een goed milieu’) dan zien we dat er sprake is van dezelfde 
voornemens, iets anders verwoord. De problemen waren vergelijkbaar, de voorgestelde oplossingen ook. Wat 
is nu het effect van dát beleidsplan geweest op bijvoorbeeld de gezondheid van de bewoners van Zaanstad? 
Arcadis rapporteerde eind 2020 over de stand van zaken op het punt “gezondheid” in de 20 grootste 
Nederlandse steden. Daarbij kwam Zaanstad als slechtste, dus ongezondste stad uit de bus. Zaanstad bleek 
ongezonder dan de 5 grootste steden van NL.  In een reactie op dit rapport zegt de gemeente Zaanstad: “Als 
het gaat om luchtkwaliteit, geluidshinder en fijnstof hebben we soms de lusten maar ook de lasten van 
Schiphol, de industrie in de regio, de zeevaart en de snelwegen” en even verder: “… dat het onderzoek laat 
zien dat Zaanstad inderdaad meer financiële steun kan gebruiken en nodig heeft van het Rijk en dat strengere 
wetgeving op het gebied van stikstof, luchtvaart en fijnstof belangrijk is”. En dan volgt (als een 
vanzelfsprekende mantra: “dat Zaanstad inzet op een gezonde gemeenschap en sociaaleconomische 
structuur …. Zaanstad werkt aan vele plannen waar een leefbaar, gezond en groen Zaanstad centraal staat”, 
aldus Annius Hoornstra, tot voor kort concerndirecteur stedelijke ontwikkeling Zaanstad. Deze reactie zegt 
veel over de wijze waarop de gemeente Zaanstad feitelijk met haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid 
van haar bewoners omgaat: al de factoren die hier genoemd worden bestaan al meerdere decennia en 
kunnen dus niet als excuus gebruikt worden voor de huidige situatie. Het beleid dient juist daarom het 
bevorderen van die gezondheid de hoogste prioriteit te geven. Je kunt je afvragen in hoeverre bijvoorbeeld de 
miljoenen-uitgave van het project “Inverdan” bijdraagt aan de gezondheid van de Zaankanters …. 
Het staat iedere gemeente natuurlijk vrij om de wettelijke minimumgrenzen (van luchtvervuiling, van 
geluidsoverlast, van fijnstof) zelf “gezonder” te maken door bijvoorbeeld de gehanteerde maximum grenzen 
lager te bepalen dan wettelijk noodzakelijk! Ja, dat kost meer geld en vraagt om andere prioriteiten en 
daarmee om een concrete visie. En vooral: je houden aan je eigen beleid! De ontsluiting van Westerwatering 
was eveneens in 2009 al een probleem, ook hier is in de 12 tussenliggende jaren geen enkele vooruitgang 
geboekt. We komen hier later op terug. 

Er zijn inderdaad overeenkomsten met het ZVVP, maar het ZMP geeft in zijn algemeenheid in onze ogen echt 
een ander antwoord op andere, nieuwe uitdagingen. Zo is gezondheid 1 van de 6 opgaven die aan de basis 
staan van het ZMP. En we leggen mede daarom veel meer dan voorheen nadruk op het belang van 
aantrekkelijke, groene openbare ruimte en de noodzaak van meer duurzame mobiliteit.  
Wat absoluut niet het geval is, is dat wij niet de wettelijke normen aanhouden. Dat doen wij wel degelijk. En 
voor luchtkwaliteit verwachten wij met het ZMP voor luchtkwaliteit ook de strengere advieswaarden van de 
WHO te kunnen gaan halen.  

22 Een derde reden. Hoewel de gemeente met dit plan ongetwijfeld beoogt ‘een modern en vooruitstrevend 
imago’ neer te zetten, ontbreekt naar onze mening een belangrijk element bij dat moderne imago. Dat betreft 
dan namelijk de inzet van beschikbare moderne middelen om beleid zo rationeel mogelijk te onderbouwen. 
Het is opvallend dat bij meerdere miljoenenprojecten nergens gebruik wordt gemaakt van het instrument van 
de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)! Dit vinden wij schokkend en eigenlijk een reden om de 
hele opzet van dit plan te wantrouwen. Voor alle duidelijkheid: we weten dat de inzet van een dergelijk 
instrument niet verplicht en kostbaar is. Maar juist waar het gaat om ontwikkelingen op lange termijn (en 20 
jaar is dat zeker), waarin doelen worden genoemd als ‘klimaatneutraal’, gezondheid, milieu, veiligheid en 
duurzaamheidzijn én waarin grote onzekerheden aan de orde zijn, zijn rationeel onderbouwde argumenten 
van essentieel belang. Paragraaf 10.4 gaat over de financieringsstrategie. Ook hier valt op dat de inzet van het 
instrument van de MKBA nergens wordt genoemd, terwijl dit naar onze mening deel zou moeten uitmaken 
van die financieringsstrategie. Voor het verwerven van financiering heb je argumenten nodig en juist een 
MKBA kan goed onderbouwde en geloofwaardige argumenten leveren. 

Wij kijken altijd welke instrumenten het meest geschikt zijn om onze beslissingen te onderbouwen. Een 
mobiliteitsplan als het ZMP schetst een visie, een richting voor de lange termijn en is opgebouwd uit een 
groot aantal voorstellen op hoofdlijnen. Detailinvulling en dus gedetailleerde kosten zijn nog niet bekend. Dit 
vraagt ook om een beoordeling van de effecten op hoofdlijnen, waarmee we op gemeente- en gebiedsniveau 
beoordelen of we er voldoende vertrouwen in kunnen hebben dat de (maatschappelijke) effecten die we 
willen bereiken, haalbaar zijn. De onderzoeksmiddelen die we hebben gebruikt voor de beoordeling van de 
effecten, zoals weergegeven in H9, geven dat beeld op hoofdlijnen. 
Bij de verdere uitwerking van de visie in projecten worden de effecten én kosten echt concreet (en toetsen 
we steeds aan de visie of de effecten (meer dan) voldoende zijn, of dat extra inzet nodig is). Dan kan een 
MKBA een goed middel zijn om voor grote projecten de effecten en kosten van verschillende 
oplossingen/maatregelpakketten tegen elkaar af te wegen. Maar er zijn ook andere instrumenten. Per project 
beoordelen we wat het meest geschikte instrument is. 

22 Kortom: het voorliggende ZMP is ons inziens opnieuw vooral luchtfietserij en de plannen zullen wel of niet 
gebruikt worden, zolang het in het politieke belang van de besturende coalitie is. 

Wij betreuren dat dit uw beeld is van het ZMP en hoe hiermee zal worden omgegaan. U zult begrijpen dat wij 
dat beeld in het geheel niet delen. 
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22 We beperken ons derhalve tot enkele opmerkingen die direct te maken hebben met de situatie van 
Westerkoog en zullen daarnaast enkele algemene opmerkingen maken. 
Het ZMP en de situatie van Westerkoog 
Wonderlijk genoeg is het beleid inzake busbrug en Westerkoog voorafgaand aan de vaststelling van het ZMP 
door de gemeente vastgesteld. Dit gebeurde ondanks het uitdrukkelijke verzoek van [[respondent 22]] om die 
zaken (ZMP en openstelling busbrug) in samenhang en dus als onderdeel van het ZMP te behandelen. Dit zegt 
dan weer veel over hoe de gemeente om gaat met de bewoners, die direct bij de gevolgen van beleid 
betrokken zijn. [[respondent 22]] spreekt namens tenminste een kwart van de bewoners van Westerkoog, 
maar dit mocht niet baten. 
Eén toezegging werd wel gedaan (o.a. door een aantal politieke partijen en de heer Slegers in een filmpje op 
de website van de gemeente): er werd toegezegd dat in het kader van het ZMP de eventuele mogelijkheid van 
“de weg binnendoor” alsnog nader onderzocht zou worden. Helaas, in januari j.l. ontvingen wij bericht van de 
gemeente dat ook deze toezegging inmiddels achterhaald was. (Van de heer Slegers zijn we dat eigenlijk wel 
gewend ). Het ZMP vermeldt nu (pag. 49) dat de rondweg nu ook als lange termijn oplossing voor de 
permanente openstelling van de busbrug en 2e ontsluiting van Westerwatering wordt gezien. Een ‘oplossing’ 
die in alle opzichten strijdig is met de uitgangspunten en intenties van datzelfde ZMP. In lijn met het ZMP zou 
zijn geweest: besluiten tot de aanleg van een eenvoudige, verdiepte weg binnendoor, een 30 km weg zonder 
kruisingen en 2 rijbanen. En de rondweg weer terug naar wat-ie ooit was, namelijk een erfontsluitingsweg 
voor de 35 aangesloten woonerven. Dán dring je de auto terug. Dán maak je het onaantrekkelijk om door 
Westerkoog van Westerwatering naar de A8 te rijden. Zoals het nu gepland is wordt Westerkoog 
onvermijdelijk een doorgangswijk voor al het verkeer uit Westerwatering dat van en naar de A8 rijdt. En het 
gaat bij die ontwikkeling met name over woon-werk verkeer, waarbij het naar onze mening niet realistisch is 
om daarin veel te verwachten van ‘verleiden’ geen gebruik te maken van die doorgaande route. Het is 
namelijk de enige route. Vermeldenswaard is nog dat ook de gemeenteraad bedenkingen heeft geuit tegen 
deze lange termijn ‘oplossing’ 5. Dus volgt er een nieuwe belofte van het college, ook al noodzakelijk gemaakt 
vanwege een eerder door de Raad unaniem aangenomen motie met die strekking: “Daarom zullen wij een 
verkenning uitvoeren naar een nieuwe ontsluiting van Westerwatering/Westerkoog over of onder het spoor 
door, bijvoorbeeld aansluitend op de Vincent van Goghweg”. Maar juist die Vincent van Goghweg wordt in 
het ZMP beschreven als een te zwaar belaste weg. Het is dan wrang dat we moeten vaststellen dat de 
rondweg in Westerkoog in de voorliggende plannen evenveel of zelfs méér verkeer zal moeten verwerken dan 
de Vincent van Goghweg – een weg met 4 rijbanen en vrijliggende en gescheiden fietspaden en vrijwel geen 
gelijkvloerse kruisingen. Onbegrijpelijk! 
De oplossing van een nieuwe ontsluiting van Westerwatering naar de Vincent van Goghweg zal vermoedelijk 
ook zeer duur zijn. Eenzelfde soort toezegging werd immers in het verleden al meerdere malen gedaan en ook 
weer afgeserveerd vanwege de hoge kosten. En nu de Guisweg-ondertunneling er lijkt te gaan komen lijkt een 
tweede tunnel nog onwaarschijnlijker dan ooit. Het valt dan ook niet te verwachten dat hier daadwerkelijk 
iets mee zal gaan gebeuren. 
Dat die ’weg binnendoor’ (in het oorspronkelijke plan van 1969 heette die weg nog ‘centrale 
ontsluitingsweg’!) door de Zaanse politiek vanaf het begin en nog steeds als ongewenst wordt gezien, blijft 
voor ons één van de grote mysteries in de Zaanse politiek. Zelfs met een MKBA in handen, die glashelder 
aantoont dat op ‘lange termijn’ (uitgegaan werd van 2030, dus nog binnen het perspectief van het ZMP) de 
(maatschappelijke) kosten van de gekozen oplossing veel en veel hoger (we spreken over tientallen 
miljoenen!) uitvielen dan de oplossing van “weg binnendoor”. 

Wij snappen uw zorgen over het openstellen van de busbrug en de gevolgen voor de rondweg in Westerkoog. 
Het besluit over openstellen van de busbrug is weliswaar genomen voordat dit ZMP is vastgesteld, maar de 
afweging in het bredere kader van het ZMP is wel degelijk gemaakt. Zie hiervoor de “Toelichtende notitie voor 
ZMP-sessie 2: Netwerken” (2020/24858), die op 12 november 2020 in het Zaanstad Beraad is besproken (dus 
voordat de raad op 26 november over de openstelling van de busbrug en de aanpassing van de rondweg 
Westerkoog besloot). Hierin zijn verschillende oplossingen tegen elkaar afgewogen. De uitkomsten van deze 
sessie (en een vervolgsessie op 14 januari 2021) zijn samengevat in een Raadsinformatiebrief (2021/1508). 
Ook het (alsnog) doen van nader onderzoek naar een ontsluiting via een tunnel naar de Van Goghweg is hierin 
opgenomen. Ons voorstel is om dit te doen in de vorm van een gebiedsuitwerking voor Westerwatering en 
Westerkoog, zodat er niet alleen naar de (inderdaad naar verwachting erg dure) tunneloplossing wordt 
gekeken. 

22 1. Ook in dit plan wordt uitgegaan van groei. Op zich is dat logisch, aangezien dat nog steeds een van de 
meest vanzelfsprekende uitgangspunten van onze hele cultuur is. Het zou getuigen van visie als de gemeente 
meer aandacht zou geven aan maatregelen om groei te beperken, vooral vanuit het inmiddels terrein 
winnende inzicht dat klimaatproblematiek en duurzaamheid (en in het verlengde daarvan gezondheid en 
veiligheid) regelrecht strijdig zijn met dat groei-uitgangspunt. In die zin zijn de 6 doelen van pagina 13 niet 
(meer) alle te realiseren en zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Dat zien wij in Zaanstad nog niet 
gebeuren. 

Het ZMP is er júíst op gericht de groei in goede banen te leiden. De verwachte groei qua bevolking, werk etc 
van Zaanstad is zo groot, dat groei van de mobiliteit onvermijdelijk is. Met het ZMP willen we ervoor zorgen 
dat we deze groei vooral met OV, fiets, lopen en deelmobiliteit kunnen opvangen. Want anders zijn de 6 
opgaven tezamen inderdaad niet haalbaar. 
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22 2. Op pag. 15/16 wordt diverse malen gesproken over ‘belanghebbenden’ Concreet worden dan genoemd: 
ondernemersverenigingen, Fietsersbond, GGD, logistieke organisaties, NS en andere overheden, stakeholders 
in de wijk (?). Inwoners worden als laatste genoemd (ze konden reageren middels een enquête. Volgens ons 
zijn de bewoners de belangrijkste belanghebbenden. En zoals gezegd, voor zover wij hebben ervaren is de 
inbreng van bewoners (van Westerkoog) vooral genegeerd. 

Bewoners zijn zeker niet genegeerd. De belanghebbenden die wij hebben betrokken staan voor een mix van 
belangen, ook die van bewoners. Met de enquête (die wel als laatste is genoemd, maar dat zegt niks over een 
lager belang) hebben wij dit aangevuld met de mogelijkheid voor iedereen in Zaanstad om knelpunten en 
ideeën in te brengen. Die hebben we gebruikt bij het maken van het ZMP. Bovendien is het daarmee niet 
klaar. Zoals in hoofdstuk 10 is aangegeven, wij het ZMP voor alle delen van Zaanstad nog uitwerken in 
gebiedsuitwerkingen (zoals er nu bijvoorbeeld al één loopt voor Krommenie en Wormerveer). Daar worden 
bewoners juist nauw bij betrokken. Dat is namelijk de plek waar maatregelen veel concreter worden dan de 
hoofdlijnen zoals ze nu in het ZMP staan. Voor Westerwatering en Westerkoog willen we ook zo’n uitwerking 
maken. 

22 3. Op diverse plekken wordt aangegeven dat de gemeente bepaalde ontwikkelingen wil gaan stimuleren: 
thuiswerken (werkgevers), vervoerskeuzen van bewoners (OV, fiets e.d.) , multimodaal reizen, deelvervoer 
(auto, fiets). Dat klinkt wel mooi, maar roept de vraag op hoe de gemeente dat voor zich ziet. Daarover wordt 
in het plan niet gerept. Een rapport van KPMG (Juli 2020) laat zien dat reizigers vooral meer individueel zullen 
reizen na covid-19. Thuiswerken heeft slechts een beperkt blijvend effect. 

We bereiken dit langs twee lijnen. Allereerst maken we de infrastructuur voor OV, fiets en deelvervoer beter. 
Beschikbaarheid van alternatieven is immers randvoorwaarde. Daarnaast staat in hoofdstuk 7 over 
mobiliteitsgedrag dat we ook aandacht besteden aan de gebruiker zelf. We maken bijvoorbeeld afspraken 
met werkgevers of met publiekstrekkers, we proberen met aanbieders van nieuwe mobiliteitsvormen 
afspraken te maken over (probeer)aanbod voor inwoners en werknemers in Zaanstad, etc. Daarbij 
verwachten wij wél een blijvend effect van thuiswerken: alles wijst erop dat meer mensen een deel van hun 
werktijd thuis willen blijven werken en dat werkgevers dat ook willen gaan faciliteren  vanuit goed 
werkgeverschap, maar soms ook omdat het kosten bespaart). 

22 4. Het plan bevat een wonderlijke visie op de problematiek van het spoor dat een blokkade is voor de 
mobiliteit. Eerst wordt er gewerkt aan ondertunneling: Guisweg, Fietstunnels, Vincent van Goghweg(?) en 
vervolgens lezen we (op pagina 70) dat “de ideale situatie zou zijn dat het spoor verdiept komt te liggen”. Dit 
wordt dan als optie op lange termijn genoteerd. Een onjuiste volgorde lijkt ons, de omgekeerde wereld. 

Dank voor uw reactie. Het spoor verdiepen is een zeer kostbare aangelegenheid en echt een stip op de 
horizon. Tegelijkertijd zijn er nu knelpunten die opgelost moeten en kunnen worden door op specifieke 
plekken onder het spoor door te gaan. 

22 5. Het idee van knooppunten (‘hubs’) is een aardige idee om over de infrastructuur te denken. Ook in het plan 
van 2008 werd dit al genoemd. Zal dit dus opnieuw bij een idee blijven? 

Het slagen van dit idee is van meerdere zaken afhankelijk, dus garanties zijn er niet, maar inmiddels - en dat is 
anders dan in 2008 - worden soortgelijke concepten steeds meer toegepast. 

22 6. Op pagina 24 vinden we aan kaart met de principes voor de hoofdstructuur van Zaanstad in 2040. Het 
meest wonderlijke is wel dat op dit plaatsje de mobiliteit ten westen van het spoor vrijwel geheel blanco is: 
geen ontsluiting Westerwatering (alleen met de fiets). 

Wij nemen aan dat u in dit geval op de autostructuur doelt. Op dit kaartje staan alleen de belangrijkste 
autowegen. Het feit dat de wegen in Westerwatering en Westerkoog niet op dit kaartje te zien zijn, laat zien 
dat wij de wegen in dit gebied alleen zien als bedoeld voor de ontsluiting van deze twee wijken zelf, maar 
geen grotere functie voor de stad hebben (bijvoorbeeld als doorgaande route). Dit komt ook tot uitdrukking in 
de wegcategorisering in paragraaf 5.4. 

22 PS In verband met project AVANT en met name de werkzaamheden die voor 2022 bij de Thorbeckeweg 
gepland staan, maken we ons zorgen over de verkeerssituatie die daardoor ontstaat. In het verleden heeft de 
gemeente wel vaker de busbrug opengesteld als dit nodig werd geacht. Ons is nog niet duidelijk hoe de 
gemeente hier nu mee zal omgaan. 
We weten en begrijpen dat verschillende bewoners van Westerwatering allerlei verkeersdrukte voorzien en 
die openstelling als oplossing daarvoor zien (zie bijvoorbeeld ook de reacties A5 en A15 in de reactienota van 
de gemeente van 2-9-2019). Daarin stelt de gemeente als reactie dat die tijdelijke openstelling van de busbrug 
een optie zou kunnen worden. Van de inhoud van een nadere uitwerking van de faseringsstudie, die in deze 
nota wordt aangekondigd, is ons (nog) niets bekend. Het mag duidelijk zijn dat – mocht de gemeente deze 
“oplossing” serieus overwegen – [[respondent 22]] zich hiertegen met alle beschikbare juridische middelen 
zullen verzetten, aangezien dit voor de bewoners van Westerkoog een langdurige en onacceptabele aanval op 
onze leefbaarheid, gezondheid en veiligheid zou betekenen. We stellen vast dat in dat geval het 
gemeentelijke gebrek aan visie en daadwerkelijke uitvoering van beloofd beleid gedurende de laatste 30 jaar 
deze problematiek heeft veroorzaakt! 

Wij snappen uw zorgen. Daarom worden in het project ook, vooral op ons aandringen, strenge eisen gesteld 
aan het beschikbaar houden van voldoende rijstroken tijdens de realisatie van AVANT. Want het gebruiken 
van de route via de busbrug om AVANT te kunnen realiseren is ook voor ons echt onwenselijk.  
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23 Het mobiliteitsplan Zaanstad noord is noodzakelijk en vergt kostbare investeringen in de infrastructuur. De 
huidige situatie waarbij een groot deel van de bestaande wegen maximaal worden belast heeft een aantal 
directe consequenties voor de verkeersveiligheid en gezondheidsaspecten voor de direct aanwonenden. Onze 
vraag is hoe de milieu effecten zoals geluidsoverlast en luchtverontreiniging(fijnstof) zijn berekend en hoe de 
getallen ten opzichte van de gestelde normen(GGD) in de diverse varianten zijn voor de ontsluitingswegen. 
Met name die voor de Padlaan Krommenie. 

Omdat het Zaans Mobiliteitsplan een plan op hoofdlijnen is, zijn alle effecten nu alleen op hoofdlijnen in 
beeld gebracht. In het geval geluid en lucht is op 25 plekken het effect bekeken (maar de Padlaan zat daar 
niet bij). Hieruit verwachten wij dat de geluidssituatie op veel plekken verbetert en op een enkele locatie 
verslechtert. Voor de luchtkwaliteit geldt dat deze momenteel al overal in Zaanstad voldoet aan de normen 
uit de Wet milieubeheer. Naar verwachting wordt met ons plan in de toekomst ook voldaan aan de 
advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit geldt dan ook voor de Padlaan. 
De uitkomsten zijn samengevat in Hoofdstuk 9 van het ZMP. De achterliggende onderzoeksrapporten zijn 
inmiddels geplaatst op onze webpagina https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl, bij "Documenten". Maar echt 
goede uitspraken zijn pas te doen als plannen verder worden uitgewerkt, dus in het vervolg op dit Zaans 
Mobiliteitsplan.  

24 Complimenten voor het stuk dat nu voor ligt, waarmee de gemeente Zaandam een basis legt voor de 
toekomst. Wij spreken onze waardering uit over de manier waarop wordt ingegaan op de samenhang tussen 
ruimtelijke ordening en mobiliteit en het inzetten op ontwikkeling rondom OV-knooppunten en 
(mobiliteits)hubs. Ook het instellen van een mobiliteitsfonds als aanjager en financierder voor duurzame 
mobiliteit en het onderscheid in de verschillende gebiedstypologieën draagt bij aan een toekomstig duurzaam 
mobiliteitssysteem in de Zaanse regio. 

Dank voor uw complimenten. 

24 Samenhang regionaal spoorsysteem met het lokale mobiliteitssysteem 
We zijn blij om te lezen dat er gekozen wordt om duurzame vervoerwijzen als openbaar vervoer, fietsen en 
lopen verder te stimuleren. De ontwikkeling van de Zaanse ladder als hoofdstructuur in het mobiliteitsplan 
moet ervoor zorgen het OV-gebruik verder wordt gestimuleerd. Wij vragen expliciet om de uitwerking van de 
Zaanse ladder integraal te bekijken met ontwikkelingen langs de Zaancorridor en de Hoornse lijn. Een 
integrale kijk naar het netwerk om parallelliteit te voorkomen is ook één van de randvoorwaarden om de 
ambitie voor een frequentieverhoging op de Hoornse lijn te kunnen realiseren. 
Ook bij de ontwikkeling van de ZaanIJ corridor is het van belang dat het gekozen mobiliteitssysteem het 
regionaal spoorsysteem ondersteunt en versterkt. Onze oproep is om ons te betrekken bij deze verdere 
uitwerking. 

We houden eveneens graag goed contact met elkaar hierover om het spoornetwerk zo optimaal mogelijk te 
laten functioneren en veel reizigers optimale treinreismogelijkheden te bieden. Ook zorgen we samen met u 
graag voor een optimale relatie tussen de ZaanIJ-corridor en de Zaanlijn en Hoornselijn , want het is onze 
intentie dat ze elkaar versterken en niet tegenwerken.  

24 Knooppuntontwikkeling en hubs 
Wij ondersteunen de ontwikkelingen en investeringen in de Zaanse stationsgebieden. Kijkend naar de opgave 
voor de bouw van 20.000 nieuwe woningen biedt de Zaanse regio met haar unieke positie van zes 
treinstations, kansen voor verdere gebieds- en stationsontwikkeling rondom de stations. 
Voor [[respondent 24]] is het wel van belang om toekomstige ontwikkelingen op de Zaanse P+R locaties (o.a. 
Wormerveer, Krommenie-Assendelft en mogelijk langs de A7) op corridorniveau/in MRA-verband te bekijken. 
Als [[respondent 24]] zijn we voorstander van het reguleren en het tariferen van P+R locaties, waarbij de 
treinreiziger tegen een gereduceerd tarief kan parkeren. Dit draagt bij aan een efficiënt gebruik en zorgt 
ervoor dat parkeren beschikbaar blijft voor reizigers die verder weg van het station wonen. 
Het versterken van het gebied rondom station Kogerveld zorgt voor extra treinreizigers op de Hoornse lijn en 
leidt tot verbetering en betaalbaarheid van het treinproduct. De inmiddels opgestelde gebiedsvisie draagt 
hier zeker aan bij en wij zien net als u zeker kans voor een lokale (buurt)hub met goede 
overstapmogelijkheden tussen (HOV)-bus en trein. 
Tenslotte ligt er een belangrijke opgave voor het fietsparkeren en (toekomstige) vormen van deelmobiliteit bij 
de stations. Het is dan ook aan te bevelen om voldoende ruimte in de directe omgeving van treinstations te 
reserveren om te antiperen op de voorziene groei. 
Wij lezen ook terug dat het (verder) verbeteren van routes voor langzaam verkeer als fietsen en lopen een 
belangrijk aandachtspunt is. Dit vergroot het bereik van het treinstation en draagt daarmee bij aan verdere 
groei van het OV-gebruik. Goed voorbeeld is het programma voor station Zaandam en de investeringen in de 
openbare ruimte in de omgeving. Dit heeft in acht jaar tijd geleid tot een verdubbeling in het aantal 
voetgangers voor wat betreft het voor- en natransport van de trein. 

Bedankt voor deze aanvulling en de kansen die u aangeeft zien wij ook. Wij werken hier greaag met u verder 
aan. 
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24 Spreiden en tegenspits 
Een belangrijk aandachtspunt in het Zaans mobiliteitsvraagstuk is de scheve woon-werkbalans. 's Ochtends 
gaat een grote stroom reizigers uit de Zaanse regio richting Amsterdam en Schiphol, 's avonds komt deze 
weer terug. Deze scheve pendel levert onder andere problemen op voor de betaalbaarheid van het 
treinproduct. Vanwege de grote woningbouwopgave zal dit in de toekomst - zonder maatregelen - 
substantieel gaan toenemen. 
Het aantrekken van publiekstrekkers in de Zaanse regio als een grote onderwijsinstelling en/of werkgever 
zorgt voor een tegenspits en een verbeterde spits/dalverhouding. Maar ook het verder promoten van 
toeristische trekpleisters als de Zaanse Schans, dan wel in combinatie met station Wormerveer als 
Buitenpoort en het doortrekken van de HOV-ZaanIJ corridor naar de Zaanse Schans, inclusief een overstap op 
station Zaanse Schans, draagt hier aan bij. 
Tenslotte, kunnen (bindende) afspraken met werkgevers over spitsmijding in het openbaar vervoer bijdragen 
aan een efficiënt en betaalbaar treinproduct in de regio. Een goed voorbeeld hiervan zijn de afspraken met 
onderwijsinstellingen in de MRA-regio over gespreide aanvangstijden van colleges. 

Wij herkennen het probleem van het ontbreken van de tegenspits op het spoor. Wij zijn daarom inderdaad 
druk bezig met bijvoorbeeld een Europese School in Zaandam en het aantrekken van werkgelegenheid rond 
stations. Graag werken we met u aan het nog aantrekkelijker maken van het reizen per trein naar de Zaanse 
Schans. Verder zijn wij samen met Green Business Club Zaanstad actief bezig werkgevers te verzamelen rond 
het thema duurzame mobiliteit. Wij zouden graag met u bespreken of u er ook een rol in kunt spelen om het 
effect van dit netwerk te versterken..  

25 Mijn allereerste feedback betreft de onduidelijkheid. Hier staat van alles maar het is niet te begrijpen 
wanneer je nog niet ingelezen bent op het onderwerp. Dit is dus niet burgervriendelijk geschreven (oostelijke 
staander? HOV structuur? R-net kwaliteit? Verbetering van de bediening door treinen? Lekker vaag allemaal 
en dat in 1 alinea) 
 
“Openbaar vervoer; naast de verbetering van de bediening door treinen zetten we in op het versterken van 
de HOV-structuur door een oostelijke ‘staander’ over de Wibautas naar Kogerveld en door naar de Zaanse 
Schans. Verbindende OV-lijnen worden opgewaardeerd naar R-net kwaliteit, ...” 

Dank u voor uw reactie. Wij zullen in het document woorden proberen vaker beter uit te leggen, of een ander 
woord te gebruiken. Daarnaast hebben wij een publiekssamenvatting gemaakt, waarin we het plan juist kort 
en begrijpelijk proberen uit te leggen. 

26 Alle 12 punten vind ik meer een visie ( waar willen we heen in de toekomst ) dan een plan. Plannen behoren 
meer uitgewerkt te zijn., klaar om voorbereid en uitgevoerd te worden.  
Hier kan ik als inwoner echt (nog)niet op reageren. Te onduidelijk, maar de visie is wel goed. 

Wij begrijpen uw verwarring over de term "mobiliteitsplan". Een mobiliteitsplan is inderdaad nog geen op alle 
onderdelen uitgewerkt product maar een visie. In het vervolg, bijvoorbeeld in de gebiedsuitwerkingen zoals in 
H10 aangekondigd, worden de verschillende onderdelen concreter. Wij zijn in ieder geval blij dat u de visie 
goed vindt. 

27 Het plan gelezen en “ingesproken” maar ik blijf met het gevoel zitten dat het niet overgekomen is. 
Wormer is voor de verkeersafwikkeling in Wormerveer van essentieel belang. De steeds maar groeiende 
verkeersstroom uit Wormer over de Zaanbrug zal elk idee en plan over “Hoe maken we Wormerveer 
verkeersveiliger” onrealistisch en bijna onmogelijk maken. Eigenlijk is er maar een oplossing voor een nieuwe 
ontsnappingsroute voor Wormer. Daar heeft Zaanstad weinig over te vertellen, Wormer kiest daarin zijn 
eigen weg over het grondgebied van Zaanstad c.q. Wormerveer. Maar als die keuze ten koste van Zaanstad 
c.q. Wormerveer gaat kunnen we daar wel iets aan doen.  
De Zaanbrug zou alleen door voet, fiets en hulpverkeer gebruikt moeten worden, een autoverkeer brug in het 
verlengde van de prinses Irene Brigadeweg zou de oplossing van de problemen van de verkeersdrukte in 
Wormerveer zijn. De route Zuideinde / Dubbelebuurt / Zaanweg / Stationsstraat zou in een klap fiets 
vriendelijk te maken zijn. De nood brug die men aanlegt voor de bouw van de nieuwe Zaanbrug zou men 
direct kunnen aanleggen op de route prinses Irene Brigadeweg. Waarmee de problemen met de huidige 
plaats van de noodbrug vermeden worden en kosten in de nabije toekomst bespaard worden. 

Vanwege de (groeiende) verkeersstroom uit Wormer over de Zaanbrug doet u de suggestie om een derde 
brug aan te leggen, in het verlengde van de Prinses Irene Brigadeweg. Dit komt overeen met hetgeen in het 
ontwerp ZMP staat. Waarbij opgemerkt dat de extra brug gezien wordt als een oplossing voor de lange 
termijn. We moeten ook goed kijken naar komende jaren. Het vele verkeer over de Zaanbrug en 
Zaanweg/Zuideinde/Dubbele Buurt is een knelpunt. In het mobiliteitsplan Noord in wording krijgt dit z’n 
beslag. Recent waren er bijeenkomsten over dit plan. U was daarbij aanwezig. Aangegeven is dat we voor de 
zomer terugkomen met dit plan. Daarbij zal specifiek ingegaan worden op de verkeerssituatie in Wormerveer 
Zuid. Nb: de locatie van de tijdelijke brug valt buiten de scope van het ZMP. 
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28 Ik heb het plan globaal bekeken en denk dat het een goed plan is en een goede verbetering van de huidige 
situatie. 
 
Mijn suggestie is om het nog iets ambitieuzer te maken qua voetgangers en fietsroutes. Daar is denk ik nog 
meer winst te behalen. 
Ik denk met name aan het voorbeeld van andere steden in Nederland 
(Utrecht) en Europa, en het plan voor een 15-minute city waarbij je alle belangrijke voorzieningen op 
maximaal 15 minuten loop- of fietsafstand op een aangename en veilige manier kunt bereiken. Het idee is dat 
je dit plan als uitgangspunt neemt en niet de huidige stand van zaken. Dit kan een grotere impuls geven aan 
meer groen en meer sociaal samenleven in een rustiger tempo. 
 
Als je laat zien hoe dit in de toekomst gaat werken en eruit gaat zien, krijg je denk ik ook meer draagvlak 
onder de bewoners. En in elke wijk zou je bv meer activiteiten kunnen hebben met als basis of hart het 
buurthuis. Voor samen eten, een terrasje pakken, buurtvolkstuin, tiny houses voor bv jongeren, en filmhuis. 
Hoe mooi zou dat zijn als dat in elke woonwijk van Zaanstad verder ontwikkeld zou worden. 
 
Ook kan er gekeken worden naar hoe Kopenhagen het doet, daar zijn bv veel elektrische deelsteps (dit heeft 
ook nadelen maar is zeker interessant als alternatief voor de auto binnen de gemeente.) In Kopenhagen pakt 
de meerderheid van de mensen de fiets of het OV. En zij hebben als doel in 2025 energieneutraal te zijn. Het 
kan dus! 

Fijn om te horen dat u het een goed plan vindt en een verbetering. U doet de concrete suggestie om uit te 
gaan van een 15-minute city. Voor het ZMP hebben we een soortgelijke insteek gehanteerd (waarbij de 15-
minuten stad als concept ook genoemd is in H8).  
Bureau Goudappel heeft voor ons bereikbaarheidskaarten gemaakt voor de fiets. Daarin zie je hoe ver je kunt 
komen binnen een bepaalde tijd. Uit de kaarten wordt (nog eens) duidelijk wat de barrièrewerking is van 
onder andere spoor, water en hoofdwegen. De maaswijdte tussen de bruggen over de Zaan is bijvoorbeeld 
erg groot. Het is nodig barrières te slechten om de interne fietsrelaties binnen Zaanstad te versterken. Met 
het ZMP zetten we hier nadrukkelijk op in. 
 
We zijn het met u eens dat nieuwe vervoerwijzen zoals elektrische (deel)steps (zodra toegelaten binnen de 
Nederlandse wetgeving) kansen bieden en dat deze een logische plek dienen te krijgen in de stad en 
aantrekkelijk zijn voor potentiele gebruikers. Wij proberen een uitnodigend verhaal neer te zetten voor 
aanbieders van dit soort mobiliteitsconcepten, zodat zij Zaanstad als werkterrein gaan ontdekken. 

29 Ik heb het Ontwerp Zaans Mobiliteitsplan 2040 gelezen en kan mij vinden in een groot deel van het in hoofde 
genoemde ontwerpplan. 
Ik maak echter bezwaar tegen het voornemen van de gemeente Zaanstad in het ontwerpplan om een fietspad 
aan te leggen dwars door de natuurdeelgebieden het Westzijderveld en de Reef als onderdeel van de Polder 
Westzaan zoals door u ingetekend op pagina 58 en 65 van het Ontwerp Mobiliteitsplan. 
Het zal bij u bekend zijn dat beide genoemde deelgebieden Natura 2000 gebieden zijn en daarmee derhalve 
een beschermde Natura 2000-status hebben. Natura 2000 staat voor Europese topnatuur. Zowel het 
Westzijderveld als De Reef hebben een bestemming als weidevogel- en moerasgebied. 
 
In  het Westzijderveld en in de Reef leven veel verschillende vogelsoorten waaronder ook een aantal 
kwetsbare en zeldzame soorten zoals het baardmannetje, de snor, de roerdomp, de waterral en natuurlijk de 
grutto, en nog een veel meer andere vogel- en diersoorten (o.a. de zwaar beschermde Noordse woelmuis). 
 
Het realiseren van een fietspad van west naar oost dwars door het Westzijderveld en De Reef levert in mijn 
ogen grote verstoring op die zeer schadelijk is voor de daar aanwezige vogels en andere dieren. De Natura 
2000-status is uiteraard niet voor niets verleend aan deze gebieden en daarmee de gehele Polder Westzaan.  
Vanuit dit oogpunt is het in het ontwerp opgenomen fietspad door een natuurgebied zeer ongewenst. 
 
Ik kan mij als natuur- en vogelliefhebber daarom niet vinden in uw plan voor het aanleggen van deze 
fietspaden en verzoek u dringend om deze voorgenomen fietspaden zowel in het Westzijderveld als in de 
Reef uit uw plan te verwijderen en het ontwerp hierop aan te passen. 

De route door de Polder van Westzaan gaat nadrukkelijk om een zoekrichting om te onderzoeken of er 
wellicht toch ergens een mogelijkheid is om het fietsnetwerk te versterken. De lijn is indicatief bedoeld, het 
bepalen van de wenselijke route is onderdeel van het onderzoek. In het Groen- en Waterplan van de 
gemeente Zaanstad staat ook de ambitie benoemd voor een route tussen Westerwatering en de JJ 
Allanstraat. Wij snappen uw zorgen en zijn ons bewust van de gevoeligheden rondom deze gebieden en 
danken u voor het nogmaals aanstippen van deze gevoeligheden. 
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30 Onderdeel 4.5 Landelijk West/ 5.2 Fiets 
In dit ontwerp is een voornemen opgenomen om een oost-west fietspad aan te leggen door Westerkoog/ 
Westzijderveld/ Westzaan/ Reef richting Assendelft en Heemskerk. Deze verbinding loopt vanaf 
Westerkoog/Westerwindpad dwars door het Natura 2000-gebied Polder Westzaan. In eerdere 
inspraakprocedures hebben [[respondent 30]] te kennen gegeven deze verbinding door het Westzijderveld en 
de Reef onaanvaardbaar te vinden. Dit heeft destijds geleid tot het niet opnemen van deze verbinding (één 
van de meest heikele en omstreden voornemens) in het Landinrichtingsplan Polder Westzaan (1998), in het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Westzaan (2013), en bij de behandeling van het Groen- en Waterplan 
Zaanstad (2017) is de haalbaarheid niet vastgesteld. 
De Polder Westzaan maakt onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk. Dit is een samenhangend Europees 
ecologisch netwerk. Met het besluit van de EU is het aangewezen als speciale beschermingszone onder de 
Habitatrichtlijn, waarbij de instandhoudingsdoelstellingen zijn toegevoegd.  
De voorgenomen aanleg van de fietsroute is geprojecteerd (deels) binnen de begrenzing van dit gebied met 
beschermde status. Door de aanleg wordt aan de openheid van het gebied schade toegebracht en treedt 
ongewenste versnippering (deelgebieden) op. Hierdoor wordt het leefgebied van de doelsoorten aangetast 
en natuurdoelen in gevaar gebracht. Zelfs bij fietspaden voor alleen recreatief gebruik neemt de ecologische 
draagkracht door verstoring af en daardoor de broedvogelpopulatie.  
Daarom zijn [[respondent 30]] uitsluitend voorstander van het aanleggen van gecombineerde fiets- 
wandelpaden voor recreatieve doeleinden aan de buitengrenzen van het Natura 2000-gebied. Inwoners en 
bezoekers kunnen op deze manier kennismaken met de bijzonder waardevolle laagveengebieden in Zaanstad. 

Het gaat hier om twee routes; de zoekrichting  hoofdfietsroute naar Beverwijk/Heemskerk als onderdeel van 
de A8/A9 (punt 4 pagina 67) en de zoekrichting regulier netwerk door de polder Westzaan naar Beverwijk 
(alleen op de kaart).  
 
De fiets is (met de voetganger) de belangrijkste vervoerwijze voor de ontsluiting van het landschap voor 
recreatie. We willen het fietsnetwerk daarom versterken.  Daarbij combineren we (met name richting het 
westen, waar delen van Zaanstad en de IJmond “voorbij” natuurgebied liggen) recreatief en verbindend 
fietsverkeer, om nadelen voor bijvoorbeeld natuur en biodiversiteit te beperken. 
 
De route door de Polder van Westzaan gaat nadrukkelijk om een zoekrichting om te onderzoeken of er 
wellicht toch ergens een mogelijkheid is om het fietsnetwerk te versterken. De lijn is indicatief bedoeld, het 
bepalen van de wenselijke route is onderdeel van het onderzoek. In het Groen- en Waterplan van de 
gemeente Zaanstad staat ook de ambitie benoemd voor een route tussen Westerwatering en de JJ 
Allanstraat. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheden rondom deze gebieden en danken u voor het nogmaals 
aanstippen van deze gevoeligheden. 
Bij de andere route zijn de plannen wat concreter, maar zullen we  dezelfde zaken meewegen. 
 

30 In figuur 27 (pagina 65) wordt deze route aangeduid als “zoekrichting regulier netwerk”. Echter onder punt 4 
(pagina 67) wordt deze verbinding aangeduid als onderdeel van de (hoofd) fietsroute Beverwijk – Zaanstad. 
Gelet op de beoogde koppeling van woonkernen is de aanduiding Hoofdfietsroute onzes inziens de passende 
benaming. Voor dit type fietspad is het dwarsprofiel minimaal 4.00 meter en sluit meer aan bij het 
programma Metropolitane fietsroutes, opgesteld door de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
[[respondent 30]] zullen zich blijven verzetten tegen deze aantasting van het Natura 2000-gebied Polder 
Westzaan. De uitgangspunten hiervoor zijn de kernwaarden voor dit gebied: bescherming en behoud!  

Bedankt voor het ondersteunen van dit idee. 
In een nadere verkenning worden stakeholders betrokken. Wij begrijpen uw zorgen. Zoals hiervoor 
aangegeven wegen we die serieus mee. 

30 Een verkenning naar herstel van de historische oost-west structuur van de Guisweg, in de nota omschreven 
als: “Oude lint Guisweg” (pagina 50) voor fietsers, in combinatie met een nieuwe fietstunnel in de Guisweg bij 
station Zaandijk Zaanse Schans en de aanleg van een tunnel onder de A8, heeft onze belangstelling. 
Het idee om de Omgelegde Guisweg N515 tussen Westzaan en Westerkoog deels af te breken (pagina 50), in 
combinatie met bovenstaande, is een uitdagende gedachte, die verder uitgewerkt dient te worden.  
Opmerking: ter plaatse van de noordelijke en zuidelijke berm van deze Provinciale weg bevindt zich een 
bijzondere biodiversiteit (beschermde soorten).  
Hierbij dient ook betrokken te worden de in de nota gestelde voorkeur voor het afsluiten van afslag 2 in het 
kader van de nieuwe verbinding Guisweg en Provinciale weg. Wij willen dat de effecten hiervan nader 
onderzocht worden bij de aangekondigde verkenning voor deels opheffen Omgelegde Guisweg N515. 

Dit heeft onze aandacht, dank voor het meedenken. 
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31 Met veel interesse lazen wij, [[respondent 31]], de voorliggende 
ontwerpversie van het Zaans Mobiliteitsplan 2040. De hoofdlijnen van het plan spreken ons zeer aan. 
Enkele daarvan zijn ook de Zaanse Schans van groot belang. Wij maken daarom graag gebruik van de 
mogelijkheid om te reageren op dit ontwerp. 
Bij onze reactie baseren wij ons op de situatie die wij in 2019 op en om de Zaanse Schans konden 
waarnemen. Het uitbreken van Covid-19 heeft op de mobiliteit veel gevolgen gehad en dat is op de 
Zaanse Schans in extreme mate waar te nemen. Wij gaan er echter van uit dat de pandemie beheerst 
zal gaan worden. Ons uitgangspunt is daarom dat – zonder maatregelen - binnen enkele jaren de 
situatie van 2019 weer herkenbaar zal worden. De ervaring van zomer 2020 op de Zaanse Schans laat 
zien dat dit als eerste zal gelden voor het reizen met privé-voertuigen. Het openbare en collectieve 
vervoer zal wellicht wat later op peil komen.In het ontwerp plan spreekt ons aan dat u streeft naar een groter 
aandeel van voetgangers en fietsers 
in de modal split en naar een toename van het vervoer over water. Voor de Zaanse Schans 
onderschrijven wij dat zeker. Uw uitspraak dat op de Zaanse Schans de voetganger de hoofdgebruiker 
is, krijgt natuurlijk ook onze instemming. De Zaanse Schans is bij uitstek een verblijfsgebied, waar de 
verblijfskwaliteit voorop staat. Uw aandacht voor de looproute vanaf station Zaandijk-Zaanse Schans 
naar de Zaanse Schans spreekt ons ook zeer aan. En dat geldt ook voor aanpassing van de N515, zodat 
deze het karakter van een buurtontsluitingsweg krijgt. Dat u van mening bent dat de bushaltes voor de 
lijndiensten moeten worden gebruikt – en niet voor touringcars – is ons eveneens uit het hart 
gegrepen. Al zal dat wel daadwerkelijke handhaving vergen, zo leert de ervaring. 
Dit zo zijnde willen wij toch een aantal kritische opmerkingen maken over de meer concrete voorstellen 
uit het ontwerp plan. 

Bedankt voor uw opmerkingen en positieve insteek. 

31 1. Zaanse Schans niet typisch zone A 
Uw indeling van de Zaanse Schans in zone A is een kunstgreep om de Schans in te passen in uw 
indelingssystematiek voor gebieden in de gemeente. Daar is niets op tegen, zolang er geen rigide 
beslissingen uit voort vloeien. De voor zone A gebieden nagestreefde modal split, bijvoorbeeld met 
38% fietsverkeer, is onhaalbaar voor de Zaanse Schans. De Schans is immers niet in de eerste plaats 
een verblijfsgebied voor Zaankanters, maar in overgrote mate voor bezoekers uit de rest van 
Nederland en de rest van de wereld. Dat betekent bijvoorbeeld dat er altijd betrekkelijk weinig fietsers 
zullen komen. 

Het indelen van de Zaanse Schans is geen kunstgreep, maar een bewuste keuze. Wij zien de Zaanse Schans 
namelijk net als bijv de centra van Zaandam, Wormerveer en Krommenie als een belangrijk centrumgebied in 
onze gemeente. Wat we daarbij in alle gevallen nastreven is een zeer aantrekkelijk verblijfskwaliteit. De 
exacte invulling daarvan, hangt af van het specifieke karakter van een gebied. Voor de Zaanse Schans 
betekent dat dus (nog meer nadruk op de voetganger en minder op de fiets. De modal split die in het rapport 
staat, is geen nagestreefd doel. Het geeft slechts weer wat de ingeschatte modal split is voor alle A-zones 
gemiddeld bij realisatie van het ZMP. Uiteraard zal het aandeel van de fiets op de Zaanse Schans lager zijn. 

31 2. Oostelijke doorfietsroute moet om de Schans heen 
Een verbetering van de oostelijke fietsroute is een begrijpelijk voorstel. Vanaf het Kalf zal het nog een 
forse opgave zijn om daarbij een optimum te vinden tussen kwaliteit van de route en overlast voor de 
omwonenden. Dat geldt nog sterker voor het deel dat nu door de Zaanse Schans voert. U stelt daarbij 
dat ter plaatse van de Zaanse Schans ‘eventueel aanpassing nodig is’. Het voorbehoud dat in deze 
formulering zit stelt ons zeer teleur. Voor ons is een forse aanpassing een voorwaarde. De précoronasituatie 
heeft overtuigend laten zien dat de huidige fietsroute naar Wormer over de 
Kalverringdijk, dwars door de Zaanse Schans en langs de molens, buitengewoon voetgangersonvriendelijk 
is. De gedachte dat voetgangers en fietsers hier dezelfde infrastructuur kunnen gebruiken 
of dat toeristische voetgangers zich niet op het fietspad begeven, is niet vol te houden. In ons land zien 
fietsers zich automatisch als hoofdgebruiker, welke kleur u ook aan het wegdek zou geven. En 
wandelende toeristen uit verre landen kennen deze praktijk niet. In de praktijk is het dan een fietsroute 
waar voetgangers op hun hoede moeten zijn. Dat strookt niet met uw uitgangspunt dat de voetganger 
op de Schans de hoofdgebruiker is. 
Wij vragen u om hier al in het Mobiliteitsplan een keuze in te maken en die niet uit te stellen tot de 
gebiedsuitwerking. Die keuze is niet ingewikkeld: in de ook door de gemeente vastgestelde 
Ontwikkelstrategie Zaanse Schans is een fietspad rondom de Schans en langs de rand van de polder 
geprojecteerd. Dat pad heeft de instemming van alle partijen op de Schans en is de enige manier om 
voor voetgangers een behoorlijk verblijfsklimaat op de Kalverringdijk en op de route naar de molens en 
het nieuwe molenmuseum tot stand te brengen. Sectorale fietsbelangen zullen hier moeten wijken 

Het aanleggen van het fietspad buiten om is een kostbaar project. Daarom wordt in de uitwerking van het 
ZMP eerst onderzoek gedaan naar de vormgeving en de kosten. Het lijkt namelijk simpel, maar de 
omstandigheden (inpassing in omgreving, veel water, lastige ondergrond) zijn dat niet.  Als hieruit komt dat 
het inderdaad een wenselijke oplossing is, zal nog budget moeten worden gevonden. Wij zien daarbij kansen 
bij partners als de Vervoerregio, maar al met al kost het wel tijd om dit voor elkaar te krijgen.  
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voor het verblijfsklimaat van de Schansbezoeker en de veiligheid van de fietsers. Wij roepen u op om 
de beslissing om dit pad aan te leggen niet uit te stellen tot over één of enkele jaren de situatie weer 
onhoudbaar is. Gebruik de huidige adempauze om de voorbereidingen te starten, want de realisering 
zal nog geruime tijd vergen. Anders bent u straks vijf jaar te laat. 

31 3. Venstertijden op de Zaanse Schans 
In het plan wordt gesproken over venstertijden in de centra. In ieder geval in Zaandam en wellicht in 
Krommenie. Wij vragen u daar de Zaanse Schans aan toe te voegen. Hoewel in ons beeld de 
Kalverringdijk in de eerste plaats voetgangersgebied moet zijn, is het onvermijdelijk dat er enig 
bestemmingsverkeer voor auto’s is: leveranciers en auto’s voor onderhoud moeten er kunnen komen. 
Maar in de bestaande situatie rijden er ondanks een duidelijk verbodsbord de hele dag auto’s, met veel 
overlast en soms gevaar voor de Schansbezoekers. Een deel daarvan komt van de Wormerkant en 
gebruikt de route als korte verbinding naar Zaandam Oost. Wij pleiten ervoor venstertijden in te 
stellen,waardoor bijvoorbeeld vóór 10 uur en na 18 uur bestemmingsverkeer wordt toegestaan, maar 
daarbuiten geen autoverkeer mogelijk is, behalve voor hulpdiensten. Een fysieke afsluiting zal daarvoor 
ons inziens nodig zijn. 
Hoewel de uitwerking hiervan buiten het Mobiliteitsplan zal vallen, dringen we erop aan de Zaanse 
Schans expliciet te noemen bij de gebieden waarvoor venstertijden kunnen worden ingesteld. 

Het invoeren van venstertijden voor bevooradingsverkeer op de Zaanse Schans is binnen de kaders van dit 
ZMP mogelijk, het past namelijk bij het verbeteren van het verblijfsklimaat in de A-zones.. De plek om dit uit 
te werken, draagvlak te verkennen bij ondernemers, bewoners en anderen en uiteindelijk een beslissing te 
nemen, is de gebiedsuitwerking van het ZMP voor de Zaanse Schans  

31 4. Parkeren voor de Zaanse Schans is moeilijker op te lossen dan nu wordt voorgesteld 
Tot slot het parkeren, een van de grootste problemen op de Zaanse Schans. In de ook door de 
gemeente vastgestelde Ontwikkelstrategie Zaanse Schans is voor de korte termijn gekozen voor een 
tijdelijke parkeergarage achter het Zaans Museum. Dit plan ontbreekt geheel in de tekst van het Zaans 
Mobiliteitsplan. Wat betekent dat? Natuurlijk kan de op te stellen gebiedsuitwerking daar duidelijkheid 
over geven, maar wij hebben niet de illusie dat die nog dit jaar gereed komt. En dan is er opnieuw veel 
tijd onnodig verloren gegaan. Graag dus een heldere uitspraak in het Mobiliteitsplan over deze 
oplossing voor de korte termijn. 
Voor de langere termijn delen wij de opvatting dat het parkeren zoveel mogelijk buiten de Zaanse 
Schans moet plaatsvinden. Wij zouden het huidige terrein tussen Schans en Museum graag vrijmaken 
of het alleen voor uit- en instappen gebruiken. Daarvoor is in de afgelopen jaren door de gemeente al 
veel onderzocht. De oplossing die het Mobiliteitsplan nu suggereert is daarbij afgewezen, omdat deze 
niet werkbaar zou zijn. Ons inziens is ook de beschikbare capaciteit bij station Zaandijk-Zaanse Schans 
en op het P&R terrein A7 zeer ontoereikend. Weliswaar biedt het eerste terrein nu wat meer ruimte 
omdat de campers er zijn weggehaald, maar aangezien die waarschijnlijk vooral voor de Zaanse Schans 
kwamen is hun ruimtebeslag onveranderd gebleven. Dat is dus schijnwinst. 

De gemeente Zaanstad heeft in het programmaplan Zaanse Schans acties staan om op korte termijn 
maatregelen te nemen. Hierin wordt ook gekeken naar parkeren voor de korte termijn. Het aanleggen van 
een tijdelijke garage is hier bewust buiten gehouden, daarvoor is die maatregel te ingrijpend (weliswaar is het 
tijdelijk, maar het is kostbaar). In de uitwerking van het ZMP wordt zorgvuldig afgewogen hoe parkeren 
(tijdelijk en permanent) het beste kan worden opgelost.  

31 Graag stemmen wij in met verdere uitwerking in de ZMP-gebiedsuitwerking voor de Zaanse Schans, 
maar wij geven op voorhand aan dat het noodzakelijk is daarbij meer opties te betrekken dan de ene 
suggestie uit het Mobiliteitsplan. Wij vragen u daarom ons van begin af aan bij deze uitwerking te 
betrekken. 

De suggestie in het mobiliteitsplan is een mogelijke invulling op basis van het ZMP, maar zeker niet bedoeld 
als de enige te verkennen optie. Wij zullen u vanaf het begin betrekken bij de ZMP-gebiedsuitwerking voor de 
Zaanse Schans. 
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32 (Reactie aanvullend op respondent 27.) 
Ik begrijp volledig je teleurstelling, al jaren roep ik hetzelfde en velen met ons. Wormerveer, door schrijver 
Jeroen Brouwers het mooiste dorp van Nederland genoemd, ontglipt weer aan de aandacht van Gemeente 
Zaanstad. Hoe kan een college, dat het woord “klimaat” in zijn programma heeft staan , toestaan dat dit dorp 
is gedegradeerd tot een verkeersader waarin alle geluidsnormen, fijnstof en stikstofnormen overschreden 
worden. Wandelweg, Zaanweg, en Zuideinde zijn al overspoeld door doorgaand verkeer en door de 
toekomstige grootschalige woningbouw in Wormerveer Noord zal het volledig uit de hand lopen. Het dorp 
wordt onleefbaar, het winkelcentrum zal dichtslibben en de inwoners van Wormer zullen geconfronteerd 
worden met een nieuwe Zaanbrug die hun weliswaar naar de overkant brengt, maar daarna komen ze in de 
file terecht. 
Mijn buurvrouw [[geanonimiseerd]]en ik hadden hierover een gesprek met Natascha Groothuismink, onze 
wijkwethouder. Ons gesprek spitste zich toe op de problemen die er al zijn op het Zuideinde. Er is al 
parkeeroverlast en het verkeer staat al regelmatig vast voor onze woonhuizen. Door de bouw van veel 
appartementen in de directe omgeving zal dit alleen maar erger worden. Mevrouw Groothuismink zal de 
problematiek aankaarten bij haar collega van Verkeer en Milieu. 
Wij hebben geen hoge verwachtingen van de uitkomst van dit overleg. 
Misschien is het zinvol om ons als bewoners en bedrijven van Zaanweg en Zuideinde te mobiliseren en gericht 
actie te gaan voeren. De generatie na ons zal ons zeer dankbaar zijn als dit gebied schoner, rustiger en 
leefbaarder wordt. 
DE ZAANBRUG MOET OP EEN ANDERE PLEK KOMEN . De reeds genomen beslissing en aanbesteding is geen 
excuus om de bestaande plannen niet te herzien! 

Of de tijdelijke brug over de Zaan op een andere plek moet komen valt buiten de scope van het ZMP.  
Maar we horen van u, en ook andere inwoners, de zorg over de verkeer- en parkeersituatie in Wormerveer 
Zuid. In de uitwerking van het ZMP voor Noord, het mobiliteitsplan Noord, staat dit benoemd en wordt 
gezocht naar maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te borgen. Een derde brug wordt genoemd als 
lange termijn oplossing. Maar we moeten ook kijken naar oplossingen voor de periode tot de nieuwe brug er 
is. Dit wordt meegenomen in het mobiliteitsplan Noord. 

33 In reactie op het mobiliteitsplan en specifiek het bovengenoemde voorstel wat hierin wordt geopperd, wil ik 
bij deze aangeven dit geen goed idee te vinden. 
 
Er dreigt al een forse toename van de verkeersintensiteit te ontstaan als de reeds lopende concrete plannen 
in het gebied Westerkoog worden gerealiseerd. Tot nu toe is de gemeente Zaanstad de bewoners van de wijk 
al niet erg tegemoet gekomen om de gevolgen van de extra belasting zoveel mogelijk te beperken, indien de 
ideeën rondom de afslag 2 en 3 uit het plan werkelijkheid worden zal de belasting alleen nog maar verder 
toenemen! En leefbaarheid in de wijk nog verder onder druk komen staan. 
 
Wat mij betreft zeer onwenselijk en dus een buitengewoon slecht idee! Waarvan acte. 
Ik adviseer u dit onderdeel uit het plan te schrappen. 

Spijtig te horen dat u dit een slecht idee vindt. Wij schatten in dat het laten vervallen van afslag 2 slechts 
beperkt heeft op het verkeer in Westerkoog, omdat verkeer dat nu afslag 2 gebruikt, noordelijk langs de A8 
naar afslag 3 v.v. zal rijden. En dus niet in Westerkoog zal rijden.  
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34 1/ Westerkoog als sluiproute 
Ik begrijp dat u de verkeersdruk op en rond het centrum wilt verlichten. Dat betekent tegelijkertijd dat deze 
druk dus ergens anders gaat ontstaan. Ik vrees dat die druk op de weg via Westerwatering en Westerkoog 
komt te liggen. 
Eén van de dingen die u bij dit plan noemt is het afwaarderen van de Provinciale weg N203; 
- Minder rijstroken, 
- Afrit 2 van de A8 weghalen en vervangen door een volledige afrit 3, waarop zoveel mogelijk inkomend 
verkeer geconcentreerd zal worden. 
- Het sluiten van de spoorwegovergang Guisweg voor autoverkeer. 
Daarnaast stelt u dat de rondweg in Westerkoog en busbrug ingericht zullen worden om als ontsluitingsroute 
voor Westerwatering extra verkeer te verwerken en tegelijkertijd veilig oversteekbaar en niet te aantrekkelijk 
moet worden gemaakt voor doorgaand verkeer. Op zichzelf is het punt van „extra verkeer kunnen verwerken” 
al in tegenspraak met „niet te aantrekkelijk maken”, maar het plan om de N203 af te waarderen (in 
combinatie met het plan Guisweg) is in strijd met de intentie om de rondweg Westerkoog en busbrug niet een 
sluiproute te laten worden. Al het geconcentreerde inkomende (sluip)verkeer vanaf de A8 dat het centrum in 
wil zal bij afslag 3 van de A8 alleen maar richting Westerkoog en busbrug kunnen gaan, omdat de 
spoorwegovergang immers gesloten wordt. 
Of de rondweg Westerkoog moet inderdaad zó onaantrekkelijk gemaakt worden dat automobilisten zich 
tweemaal bedenken om de wijk te doorkruisen, door échte drempels en verkeerslichten bij de geplande 
oversteekplaatsen, en niet de flauwe heuveltjes zoals die in de Houtveldweg zijn gemaakt. Als die 
aanpassingen niet gemaakt worden zal de Wildeman echt een paradijs voor wildemannen in auto’s worden. 
Westerkoog staat in uw zonering te boek als B-Zone waarin voetgangers en fietsers vóór auto’s en busvervoer 
komen. De Wildeman moet écht onaantrekkelijk gemaakt worden voor autoverkeer dat niet in de wijk 
thuishoort. 
Hoe dit zal gebeuren staat niet in uw Mobiliteitsplan, en er wordt ook niet verwezen naar een plan dat dit wél 
in detail beschrijft. Daardoor blijft het voor de bewoners van Westerkoog nog maar afwachten hoe dit 
belangrijke punt voor een Woonwijk gerealiseerd zal gaan worden. Ik zou dat graag verduidelijkt zien ! 

Het is niet de bedoeling dat verkeer massaal door Westerwatering en Westerkoog zal gaan rijden, dan gaat er 
iets verkeerd. Maar wij denken dat er op de provinciale weg nog het nodige te winnen is zonder dat het in 
Westerkoog en Westerwatering echt drukker wordt. En voordat we dat besluit nemen, zullen we eerst de 
plannen verder uitwerken en onderbouwen. 
De spoorwegovergang bij de Guisweg wordt inderdaad gesloten, maar in plaats daarvan komt er een 
autotunnel onder het spoor door. Autoverkeer richting centrum Zaandam zal dus vanaf afslag 3 via die 
nieuwe tunnel naar de provinciale weg kunnen blijven rijden en dat ook doen, is onze verwachting. 
Ten slotte: het niet te aantrekkelijk maken is erop gericht dat de rondweg Westerkoog weliswaar meer 
verkeer verwerkt vanuit Westerwatering noord, maar niet zó aantrekkelijk is dat verkeer uit Westerwatering 
zuid of verder deze route massaal gaat gebruiken. 
  

34 2/ Zorgen over fietsverkeer 
Ik wil u erop wijzen dat door de wijk Westerkoog één van de in het ZMP genoemde belangrijke fietsroutes 
loopt, van Zaanstad Noord naar Zaanstad Zuid en Centrum. De door u geplande ontsluitingsroute voor 
autoverkeer van/naar Westerwatering loopt tijdens de spitstijden door een woonwijk met schoolgaande 
kleine kinderen én doorkruist ook nog eens tweemaal deze (drukke) fietsroute. Als het fietsverkeer en 
voetgangersverkeer voor gaan zoals in een B-zone zou moeten gelden, dan zal er tijdens de spitstijden groot 
oponthoud en filevorming ontstaan waarbij de rondweg regelmatig geheel vast komt te staan van busbrug tot 
verlegde Guisweg. Met alle onnodige uitstoot van stikstof en koolmonoxide tot gevolg. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn in een plan dat zich sterk maakt voor „Een Zaanstad waarin iedereen gezond en veilig kan 
wonen, werken, recreëren en meedoen. Als we verder (binnenstedelijk) verdichten moeten we ervoor zorgen 
dat Zaanstad leefbaar en bereikbaar blijft. Onze ambitie is om tussen 2030 en 2040 klimaatneutraal zijn.” 

De veiligheid is inderdaad een issue.Daarom worden er ook op de rondweg maatregelen genomen voor de 
korte termijn. Voor de langere termijn zullen we in een gebiedsuitwerking van het ZMP voor Westerwatering 
en Westerkoog kijken wat de beste oplossingen zijn. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het ontvlechten van 
langzaam en snel verkeer. 

35 Ik mis specifieke aandacht voor de snel in omvang toenemende vergrijzing. Er wordt in het plan veel aandacht 
aan "fietsen" besteed maar steeds meer ouderen fietsen niet meer en zijn aangewezen op de rollator resp. de 
scootmobiel.  
Ik doe daarom de suggestie om in wijken die daarvoor in aanmerking komen, wegen te versmallen en om te 
zetten in eenrichtingsverkeer en tegelijkertijd de de trottoirs te verbreden, bij voorkeur zo breed dat twee 
rollators elkaar kunnen passeren. 
Op deze wijze blijft het voor ouderen aantrekkelijk om er op te gaan en elkaar en anderen op te zoeken. 

In het ZMP is aandacht voor de voetganger en het onderwerp toegankelijkheid. De gemeente Zaanstad wil 
een inclusieve samenleving zijn en let daarop in al haar documenten en bij de uitvoering van beleid. Alle 
projecten in de openbare ruimte worden getoetst op toegankelijkheid. Bijvoorbeeld op brede trottoirs, meer 
zitgelegenheid (bankjes) en voldoende tijd om bij zebrapaden te kunnen oversteken. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op buitengewoon.zaanstad.nl. 
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36 Ontsluiting Westerwatering en Westerkoog 
Er wordt veel gesproken over het verbeteren van de leefbaarheid in bepaalde gebieden. De plannen zorgen 
echter voor een verslechtering van de leefbaarheid in de wijk Westerkoog.  
• Het eerste deel van de A7 vormt via het Bernhardplein en de Van Goghweg een centrale en logische 
verbinding tussen de Rijkswegen en de wijken Westerkoog en Westerwatering, indien deze middels een 
tunnel zou aansluiten op de Houtveldweg. Deze optie wordt in het plan alleen benoemd om te onderzoeken. 
De mogelijke nadelen hiervan worden gelijk al beschreven, terwijl er geen voordelen (voor de bewoners) 
worden genoemd. Hierdoor bestaat het risico op tunnelvisie.  
• De Vincent van Goghweg en Bernhardplein zouden met een tunnel vanaf de Houtveldweg weliswaar meer 
belast worden, maar daar zijn deze verkeerstechnisch ook op berekend.  
• Een ideale oplossing voor de verkeersdruk in Westerkoog zou zijn om het verkeer vanuit Westerwatering 
richting oprit 3/A8 door een tunnel onder de Westerkoog weg te leiden. De ruimte erboven kan als groene 
loper worden ingericht, zie A2 Maastricht. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid en 
de leefbaarheid in deze wijk. Tevens zorgt dit ervoor dat de rondweg (De Wildeman/De Glazenmaker) een 
stuk autoluwer wordt. Dit is bovendien een groot voordeel voor het fietsverkeer in de wijk, dat hierdoor een 
stuk veiliger wordt, met name tijdens de spits, als er ook veel (jonge) kinderen fietsen. Daarnaast hoeven er 
dan geen bomen bij de rondweg gekapt te worden. Je kunt dan van de rondweg een fietsstraat maken, 
waarbij de auto’s te gast zijn. In Oostzaan is het Zuideinde ook op die manier veiliger gemaakt. 
• Doorgaand fietsverkeer vanuit Zaandijk, Westzaan, Wormerveer door Westerkoog zou niet moeten kruizen 
met autoverkeer dat richting de oprit van de snelweg rijdt. Dit is nu bij zowel de rotonde bij het tankstation in 
Westerkoog als bij de rotonde van de Guisweg wel het geval. Het zijn voorrangsrotondes maar de voorrang 
krijg je als fietser niet altijd.   
• Bomen kappen  om de aanpassingen aan de rondweg in Westerkoog te kunnen doen zorgt voor afname 
leefbaarheid (minder groen) en minder afvang van fijnstof. Westerkoog is een van de groenste wijken in 
Zaanstad, aan de rand van beschermd natuurgebied. Dit moet zo blijven. 
• De rondweg in Westerkoog is ooit aangelegd in de tijd dat er alleen bestemmingsverkeer op reed. Hij is 
nooit bedoeld geweest als doorgaande weg dwars door de woonwijk. 50 km/u is een te hoge snelheid. 
Voetgangers die oversteken moeten vaak wachten op voorbij racende auto’s omdat ze te hard rijden om nog 
te kunnen stoppen. Kinderen in de bassischoolleeftijd kunnen niet zonder hun ouders deze weg lopend veilig 
oversteken of op deze weg veilig fietsen. Met name de bocht richting het station is lastig om over te steken en 
zeer onveilig. 30 km/u en voorrang voor verkeer van rechts zou een oplossing kunnen zijn om auto’s bewust 
rustig te laten rijden.  

De extra ontsluiting van Westerwatering wordt in een uitwerking van het ZMP nader onderzocht. Het 
kruispunt Westzijde - van Goghweg en de prins Bernardbrug zijn hierbij bekende aandachtlocaties. In de 
uitwerking wordt onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om het verkeer door te laten stromen op de 
Vincent van Goghweg en Prins Bernardweg en welke oplossingen dan wenselijk zijn. Ook wordt er gekeken 
welke gevolgen er zijn voor de leefbaarheid van de buurten rondom de Vincent van Goghweg. 
Een extra tunnel onder Westerkoog door kan een oplossing zijn, alleen kost dit heel veel geld, helemaal met 
de slappe bodem in Zaanstad en eker als die onder Westerkoog doormoet (dus lang is). Bovendien worden 
daardoor bouwprojecten in Westerkoog onmogelijk of op zijn minst lastiger.Wij achten de tunnel onder 
Westerkoog daardoor niet realistisch. 
Wij snappen uw zorg over de fietskruisingen en oversteken. Bij een gebiedsuitwerking voor Westerkoog 
kunnen we kijken wat hierin evt nog anders kan. 
Niet alle bomen worden door de aanpassing aan de rondweg Westerkoog gekapt en er komen juist meer 
bomen bij dan er gekapt worden. Met de herinrichting van de rondweg wordt ook de oversteekbaarheid 
aangepakt. 

36 Afwaarderen Provinciale weg (N203) 
• Het nut van het afwaarderen van de N203 is ons totaal niet duidelijk. De vrijkomende ruimte kan niet op 
een andere manier worden ingevuld, terwijl dit extra verkeersdrukte veroorzaakt op de parallel lopende 
infrastructuur. De parallelwegen langs de N203 kunnen vanaf Koog aan de Zaan tot aan Zaandam ingericht 
worden voor alternatief vervoer, terwijl het fietspad langs het spoor ruimte bied voor een snelfietsverbinding.  
• Met het afwaarderen van de provinciale weg (N203) worden verhoudingsgewijs de overige 
ontsluitingswegen toch aantrekkelijker voor autoverkeer, en zal de verkeersdruk daar juist toenemen. Er 
moeten goede doorgaande noord-zuid en oost-west verbindingen zijn. Anders legt dit extra druk op straten 
die door woonwijken lopen. 

Het afwaarderen van de N203 dient meerdere doelen. We willen onder meer de leefbaarheid langs de weg 
vergroten, de omgeving van de stations aantrekkelijker maken (en zo meer mensen de trein laten gebruiken) 
en groen  toevoegen (wat ook de omgeving voor fietsers en voetgangers aantrekkelijker kan maken). 
Daarbij is het niet onze bedoeling om andere routes in naastliggende wijken drukker te maken. Allereerst 
proberen we meer mensen te laten fietsen binnen Zaanstad (wat door de e-bike ook voor steeds meer 
mensen haalbaar is). Voor autoverkeer van bijvoorbeeld Wormerveer naar Zaandam is hét alternatief voor de 
N203 bovendien de A8. Dat willen we aantrekkelijker maken dan binnendoor rijden. 

36 Vervallen afslag 2 en volledig maken afslag 3 
• Met het verplaatsen van afrit 2 naar afrit 3 zal het verkeer richting Oud-Koog allemaal via de Guisweg 
moeten rijden, waardoor de Guisweg extra belast wordt. Met de nu al drukke en gevaarlijke kruising daar niet 
echt een goede optie. Een alternatieve route voor het verkeer zal zijn via het Bernhardplein en de 
Paltrokstraat en Leliestraat, waarbij de laatste 2 niet ingericht zijn voor een dergelijke toename van het 
verkeer.   

Dank voor uw reactie. Het is de bedoeling dat de spoorwegovergang bij de Guisweg wordt opgeheven en dat 
er een nieuwe (zuidelijker gelegen) onderdoorgang komt die het verkeer goed kan verwerken. 
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37 A. Langzaam verkeer: Middels figuur 14 geeft u de 2 belangrijkste fietsroutes in het drukke Krommenie aan. 
Een fietsroute over een brug bij Willis die er zeer waarschijnlijk opnieuw niet gaat komen. Er blijft voor 
Krommenie in uw ontwerp dus maar 1 fietsroute over; de bestaande fietsroute langs de drukste straten van 
Krommenie (Heiligeweg en Padlaan). Dit is wel zeer beperkt. 

Wij hechten veel waarde aan de realisatie van goede fietsverbindingen / het slechten van barrières zoals de 
Nauernasche Vaart. In het kader van het mobiliteitsplan Noord zijn twee locaties benoemd voor een auto- en 
fietsbrug nabij Willis. Hierom is veel te doen, zo bleek ook uit recente bijeenkomsten over het mobiliteitsplan. 
Wij zijn nu aan zet om de mogelijkheden van een brug over de vaart verder uit te werken en komen daar dan 
op terug in het kader van het mobiliteitsplan Noord. In het ZMP is de brug opgenomen als  “ te verkennen”. 

37 B. U geeft in uw mobiliteitsplan voor Noord voornamelijk de volgende maatregelen aan: 
“De huidige structuur lokt doorgaand autoverkeer door het centrum van Krommenie uit. Ruimtelijke 
ontwikkelingen in Zaanstad-Noord leiden ook tot extra mobiliteit. Dit zet de leefbaarheid voor bewoners 
onder druk. Door het doorgaande verkeer te beperken/weren kan hier juist meer ruimte ontstaan voor het 
langzame verkeer en een betere verblijfskwaliteit in het winkelgebied. Specifiek in Krommenie is de 
verkeerscirculatie wel een lastige puzzel. In het kader van de ZMP-uitwerking voor Noord kijken we hoe dit 
anders kan”. Graag willen wij met u in gesprek over de ZMP uitwerking voor Noord. Tijdens de online sessie 
op onder andere 16 maart is hier te weinig tijd voor geweest. 
“Door de knooppuntomgeving aantrekkelijker te maken als ontmoetingsplek, ontstaan bovendien betere 
voorwaarden voor verdichting en economische ontwikkeling op de knooppunten (blz 33 onderaan)”. Wat 
bedoelt u hier precies mee? 
“Het doortrekken van de A8/A9 is een belangrijke verbinding die grote invloed heeft op de verkeersstromen 
en structuur in ZaanstadNoord. De realisatie neemt de regionale verkeersfunctie van de N203 door 
Krommenie over en ontlast ook de N203 bij Wormerveer enigszins. Dit zorgt ervoor dat de verkeerskundige 
impact van deze verbinding kan worden teruggedrongen, de leefbaarheid rondom de weg kan worden 
vergroot en deze verbinding in de toekomst een boulevard kan worden. Dit geldt met name voor het deel van 
de Provinciale weg tussen Krommenie en Assendelft”. De nieuwe verbinding A8/A9 lijkt een belangrijke 
voorwaarde voor een verbetering van de leefbaarheid. Het is echter helemaal niet zeker dat deze weg er ook 
daadwerkelijk komt of op korte termijn gerealiseerd kan worden. Hoe belangrijk voor de leefbaarheid is deze 
maatregel dan? “Nieuwe brug over de Nauernasche Vaart. Een nieuwe brug in de buurt van de Ned 
Benedictweg (Noorderveld) biedt als oplossing niet alleen een toevoeging in de hoofdfietsstructuur van 
Wormer naar Krommenie en verder, maar kan ook helpen om autoverkeer door het hart van Krommenie te 
voorkomen. De Vaartbrug wordt bovendien ontlast, waardoor het daar ook veiliger wordt voor de fiets. De 
mogelijkheid voor de inpassing van deze nieuwe brug zal verder worden verkend, waarbij tegelijk wordt 
gekeken wat er dan eventueel nog aan de Vaartbrug moet veranderen”. De nieuwe brug over de Nauernasche 
Vaart lijkt een belangrijke voorwaarde voor een verbetering van de leefbaarheid. Het is echter helemaal niet 
zeker dat deze weg er ook daadwerkelijk komt. Hoe belangrijk voor de leefbaarheid is deze maatregel dan? 
“Beleidsprincipes auto Zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet Autoverkeer legt op veel plekken druk op de 
stad. Door de wegen vanaf de snelweg meer als inprikkers te beschouwen, waarvandaan de bestemming via 
een zo kort mogelijke rit door de stad wordt bereikt, kunnen wegen in de kernen meer worden ontlast. 
Aandachtspunt hierbij is het voorkomen van ongewenst sluipverkeer”. In de uitwerking voor Noord wordt het 
sluipverkeer door de Noorderhoofdstraat, Parklaan en Eikenlaan juist versterkt. Dit is tegenstrijdig aan uw 
visie. Graag willen wij hierover met u in gesprek. 
“Heldere routering van bevoorradend verkeer: routes naar de kernwinkelgebieden worden helder 
aangegeven en gecommuniceerd, en lopen over logische routes die optimaal zijn ingericht voor 
vrachtvoertuigen. In Krommenie gaan we dit ondersteunen met beperkende regels voor vrachtwagens en 
eventueel bestelauto's, zodat deze de meest geschikte routes kiezen én doorgaand vrachtverkeer wordt 
voorkomen (blz 84)”. Wij kunnen deze heldere routering niet goed terugzien in het uitwerkingsplan voor 
Noord. 
Kortom, er is nog veel te veel onduidelijk, een nieuwe brug over de Nauernasche Vaart en het doortrekken 
van de A8/A9 worden als speerpunten in uw visie genoemd terwijl het nog maar de vraag is of deze 
daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. 

We leiden uit uw reactie af dat u het eens bent met de speerpunten uit het ontwerp ZMP (o.a. verbinding 
A8/A9 en brug over de Nauernasche Vaart) maar zich afvraagt of de speerpunten/maatregelen daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. Zoals u weet wordt er als uitwerking van dit ZMP gewerkt aan een 
mobiliteitsplan voor Noord. In dat plan worden de maatregelen die u noemt verder geconcretiseerd en 
uitgewerkt. 
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38 In het Zaans Mobiliteitsplan 2020-2040 (ZMP) schetst de gemeente Zaanstad een toekomstvisie waarbij 
verduurzaming van mobiliteit centraal staat. Tegelijkertijd heeft Zaanstad de ambitie om te groeien naar 
200.000 inwoners en 20.000 extra woningen. Lastige keuzes liggen daarmee in het verschiet. Een van de 
keuzes die Zaanstad maakt is het terugdringen van het bezit en gebruik van de auto. En hoewel in het ZMP 
wordt gesproken over ‘keuzevrijheid’ en ‘draagvlak creëren’, blijkt uit de nadere uitwerking dat een en ander 
vooral zal worden afgedwongen met zaken als massaal betaald parkeren of het drastisch inperken van 
beschikbare parkeerruimte. Voor veel wijken zal gelden dat hiervoor ‘geen draagvlaktoets noodzakelijk is’. 
Deze zienswijze legt bloot wat de plannen werkelijk inhouden voor de autobezitter en welke wijken daarvan 
vooral de dupe zullen zijn. 
In het ZMP wordt gerekend met allerlei ‘wishful thinking’ over de ontwikkeling van autobezit, en het effect 
van maatregelen op gedrag, die op geen enkele manier worden ondersteund door feiten, cijfers of 
wetenschappelijk onderzoek. De onderbouwing van het ZMP is aantoonbaar wankel. 
Deze zienswijze pleit daarom voor het opnemen van een aantal belangrijke wijzigingen in het ZMP, zoals het 
opnemen van een meer realistische kijk op autogebruik, een ‘plan B’, meer inspraak voor bewoners, en het 
wijzigen van de stedelijke indeling van wijken die de dupe dreigen te worden van de plannen, het Zaaneiland 
in het bijzonder. 
In deze ‘Zienswijze Zaans Mobiliteitsplan 2020-2040’ (ZZM) worden de problemen die het ZMP zal 
veroorzaken nader uitgewerkt, evenals welke verbeteringen noodzakelijk zijn. 

Wij gaan in dit plan wel degelijk nog steeds uit van een groei van de automobiliteit, mede als gevolg van 
toename van het autobezit in Zaanstad. Bij een sterk groeiende stad is dit onvermijdelijk. Maar wij 
concluderen dat het niet mogelijk is een toename van autogebruik onbeperkt te faciliteren. Daarom zetten 
we in op een transitie, zodat de groei van het autoverkeer in ieder geval minder groot wordt. Dit is geen 
onhaalbare kaart, er zijn genoeg bewezen voorbeelden van elders hoe onder meer een verbeterd aanbod van 
fiets en OV en afspraken met bijv werkgevers  kunnen leiden tot het vaker laten staan van de auto. Ook 
deelmobiliteit speelt daarin een rol, maar het is echt het totaalpakket dat het effect moet bewerkstelligen. 
Uw conclusie dat wij voor het beperken van de groei van het autoverkeer vooral inzetten op afdwingen is niet 
juist. Zoals hiervoor gemeld zetten we juist ook in op het versterken van alternatieven. En het drastisch 
inperken van parkeerruimte is niet als maatregel benoemd in dit plan. Wel hebben we het over verplaatsen 
van bezoekersparkeren naar de randen van een centrum of naar een garage (en ook dan niet voor iedereen). 
Verder kijken we of het mogelijk is op enkele plekken ruimte die nu vooral door rijdend of stilstaand verkeer 
wordt ingenomen, anders te benutten. Maar dit is wat anders dan het drastisch inperken van parkeerruimte. 
Wat betreft betaald parkeren: in de A-plus- en A-zones is momenteel veelal sprake van betaald parkeren of 
andere vormen van regulering zoals blauwe zones. Hier verandert dus niet zo veel aan. Voor de B-plus-zone is, 
zoals u verderop ook aanhaalt, het loslaten van de draagvlaktoets slechts in specifieke situaties een optie. 
Met andere woorden :in de meeste gevallen zal ook in de B-plus-zone alleen sprake zijn van invoeren van 
betaald parkeren met draagvlaktoets. Dit staat ook zo in het ZMP aangegeven. 

38 Zaanstad heeft duidelijke ambities omtrent het reguleren van mobiliteit. Op pagina 3 van het ZMP wordt de 
visie kort en krachtig samengevat: 
“Binnen heel Zaanstad is een mobiliteitstransitie nodig, met veel aandacht voor schone en gezonde mobiliteit, 
goed ingepast in een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte. Maar we doen dit wel met oog voor de 
unieke Zaanse identiteit, oftewel: in verschillende delen van Zaanstad op een verschillende manier. En met 
behoud van keuzevrijheid in ieders mobiliteit.” 
Kernpunten hierbij zijn het verleiden van de burger tot meer gebruik van fiets en OV, en het terugdringen van 
autogebruik en -bezit. Thans is 58% van de verplaatsingen met de auto, en zonder aanvullende maatregelen 
wordt verwacht dat dit zal toenemen naar circa 67%. De ambitie van het ZMP is dit terug te dringen tot 55%, 
met een groei van het aandeel fiets naar 30%, OV naar 15% (p8). Dit vereist forse gedragsveranderingen. Het 
plan stelt daarbij als uitgangspunt: “Keuzevrijheid is de basis, maar we verleiden wel (p4)” 
Nadere analyse van het ZMP maakt echter duidelijk dat het behalen van de gestelde doelen uitgaat van 
allerlei onrealistische aannames over gedragsverandering, creatief rekenen met getallen over autobezit en de 
ontwikkeling daarvan, en het rekenen met parkeernormen die drastisch afwijken van eerder door Zaanstad 
vastgestelde normen. Het gevolg daarvan zal hetzij zijn dat de gestelde doelen bij lange na niet worden 
gehaald, dan wel dat van de ‘keuzevrijheid’ weinig overblijft, en een en ander met harde dwang, zoals betaald 
parkeren, extra belastingen of draconische maatregelen moet worden afgedwongen. Hieronder wordt een en 
ander nader toegelicht en uitgewerkt. 

Wij delen deze conclusies niet. De aannames over gedragsverandering zijn gebaseerd op ervaringen elders. 
Ook hebben wij in H9 qua effect  bewust aan de voorzichtige kant ingezet. Daarbij geldt bovendien dat het 
effect verschilt per gebied, want het hangt af van de mogelijkheden die er zijn voor de verschillende 
vervoerwijzen. Van creatief rekenen met autobezit en van eigen beleid afwijkende parkeernormen is verder 
geen sprake. 

38 1. Terugdringen autobezit is ‘wishful thinking’ 
Autobezit en -gebruik is al jaren een doorn in het oog van veel overheden. Sinds de jaren 60 wordt 
geprobeerd mensen te bewegen meer gebruik te maken van OV, de fiets of de benenwagen. De realiteit is 
echter dat mensen steeds verder van hun werk gaan wonen, welvarender worden, en daardoor het 
autogebruik sinds jaar en dag alleen maar toeneemt. Zelfs in het ‘rampjaar’ 2020 kwamen er weer meer 
auto’s bij dan inwoners. Maatregelen als verhoging van accijnzen, belastingen, of betaald parkeren hebben de 
kosten van autogebruik sterk verhoogd, maar hebben aan stijgend autobezit niets kunnen veranderen. 
Autobezit terugdringen is nog nooit gelukt. Zelfs in een stad als Amsterdam (waar recent de ongeveer hoogste 
parkeertarieven ter wereld zijn ingevoerd) is het aantal auto’s tussen 2006 en 2014 gestegen van 185.000 
naar 200.000 stuks. In 2018 waren er 209.000 auto’s. In het ZMP staan geen revolutionaire maatregelen of 
gedragsinterventies waarvan mag worden verwacht dat die ineens wél zullen leiden tot het terugdringen van 
autobezit. Zaanstad houdt wel rekening met een toename van het aantal inwoners tot 200.000 en 20.000 
nieuwe woningen (p13). Dat koppelen aan een verwachte vermindering van autobezit is pure wishful 
thinking. 

Ten eerste: als wij het in het ZMP over  percentages voor de auto hebben, dan n hebben we het primair over 
autogebruik. Wij gaan in het ZMP zoals aangegeven uit van toenemend autogebruik, mede als gevolg van 
toenemend autobezit. Wat we proberen te bereiken is een vermindering van de groei van het autogebruik, 
niet over een afname. Met de verwachte groei van inwoners, arbeidsplaatsen etc in Zaanstad is groei van het 
autogebruik in onze ogen namelijk onvermijdelijk. 
De cijfers van Amsterdam laten zien dat er inderdaad ook sprake is van een toename, maar wel is het 
autobezit in Amsterdam en andere stedelijke gebieden duidelijk lager dan elders. Ook binnen Zaanstad zien 
we die verschillen. Juist de plekken waar OV goed is en je met de fiets snel overal bent, hebben vaak al een 
lager autobezit. Door bijv. juist rond OV-knooppunten te bouwen en de omstandigheden voor de fiets verder 
te verbeteren, is het dus reëel dat daar ook mensen willen en komen wonen met een gemiddeld lager 
autobezit. Bovendien wordt deelmobiliteit voor steeds meer mensen een gemakkelijk te gebruiken optie 
dankzij nieuwe technieken en wordt het voor een nieuwe generatie steeds normaler om voor deelmobiliteit 
te kiezen in plaats van voor een eigen auto, scooter of fiets. Maar zoals gezegd: ook dan verwachten we voor 
Zaanstad als geheel nog een toename van het aantal auto's. 
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38 2. Van ‘keuzevrijheid’ zal weinig overblijven 
Op basis van de verwachte (of liever: gedroomde) vermindering van autobezit en -gebruik worden allerlei 
vergaande plannen ontwikkeld. Wegen worden omgeleid, bruggen verplaatst, delen van de stad autovrij 
gemaakt. En vooral: parkeerplaatsen verminderd. Op pagina 94 wordt gesteld: 
“Parkeerregulering is een middel om de vraag naar autoparkeerplaatsen te beïnvloeden. Het kunnen 
beheersen van de parkeerdruk is daarbij de belangrijkste reden om parkeerregulering in te stellen. Net als nu 
geldt dat als de parkeerdruk hoger dan 90% is, kan worden overgegaan tot het invoeren van betaald 
parkeren. Dit kan overal in Zaanstad zijn. Voorwaarde is en blijft in dat geval dat er voldoende draagvlak voor 
het invoeren van parkeerregulering is.” 
De onderbouwing voor de eerste zinnen ontbreekt. Er is wel veel onderzoek dat laat zien dat het te 
verwachten effect daarvan klein is. Een recente en uitgebreide analyse in Amsterdam laat zien dat de hoogte 
of aanwezigheid van betaald parkeren slechts een marginaal (en statistisch niet significant) effect heeft op 
autobezit (figuur). Voor iedere Euro extra parkeertarief (per uur) daalt het autobezit met 17 auto’s per 1000 
inwoners. De ambitie van Zaanstad (van 67% naar 55% autogebruik/ -bezit) zal dan een voor heel Zaanstad (!) 
geldend tarief van € 7,- per uur vereisen. Het ZMP vermeldt niet hoe hiervoor draagvlak zal worden 
gecreëerd. Noch wat het effect daarvan zal zijn op winkelbezoek etc. 
Hoewel her en der wordt gesproken over ‘draagvlak’, ‘keuzevrijheid’ en ‘verleiden’, is daarmee wel duidelijk 
dat, wil Zaanstad de ambities van het ZMP werkelijk halen, dwang en repressie op de loer liggen. Dat 
schemert ook al door in de nadere uitwerking van de plannen. Zaanstad wordt opgedeeld in zogenaamde A-
plus, A, B-plus, B, en C zones. Voor deze zones zal niet het werkelijke autobezit als parkeernorm worden 
gehanteerd, maar gaat het verwachte autobezit leidend zijn: 
“In de zones A-plus, A- en B-plus sluit de parkeernorm aan bij het toekomstig verwachte autobezit en 
mobiliteitsgedrag” (p95).” 
Voor deze wijken ligt betaald parkeren al min of meer vast: 
“Voldoende draagvlak voor deze maatregel is geen randvoorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen in de zones 
A-Plus en A. In zones B-plus geldt dit alleen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van zone A-Plus en A 
die potentieel veel impact op de omgeving hebben. Met het instellen van betaald parkeren in de directe 
omgeving wordt het juiste autobezit8 en mobiliteitsgedrag binnen de ruimtelijke ontwikkeling gewaarborgd.” 
Hiermee stevent het ZMP rechtstreeks af op een waterbed-effect van zich steeds verder uitbreidend betaald 
parkeren. Immers, vluchtgedrag is in wijken die zo dicht bij elkaar liggen onvermijdelijk. Autobezit zal niet 
verminderen, terwijl het ZMP tegelijkertijd rekent met onrealistische verwachtingen over toekomstig 
autobezit. Ook voor de B en C wijken wordt betaald parkeren daarmee onvermijdelijk. En wordt daarmee het 
autobezit daadwerkelijk verminderd? Naar het zich laat aanzien niet, tenzij Zaanstad bereid is Amsterdamse 
tarieven te gaan hanteren. 

Invoeren van parkeerregulering leidt wel degelijk tot vermindering van de parkeerdruk. De studie uit 
Amsterdam laat zien wat het effect is van het parkeertarief op het autobezit van de bewoners van een wijk 
met betaald parkeren. Dat effect is inderdaad beperkt. Alleen is dat meestal niet primair het effect waar je 
met betaald parkeren op inzet. Allereerst wil je zorgen dat auto’s die niet thuishoren in de wijk, zoals 
bezoekers van een naburig centrum of bewoners uit een naburige wijk, niet meer in het gebied parkeren. 
Betaald parkeren is daar een bewezen effectief middel voor. Verder hangt het af van de regels die aan het 
verkrijgen van een parkeervergunning worden gesteld, in hoeverre er ook sprake is van een reductie van het 
aantal parkeerders vanuit de wijk zelf (dus hoeveel vergunningen per huishouden en evt. specifieke regels bij 
nieuwbouw met eigen parkeervoorzieningen wat betreft het recht op een vergunning in de openbare ruimte). 
De hoogte van de parkeertarieven die u daarbij aanhaalt zijn dus echt geen noodzaak om een vermindering 
van de parkeerdruk te bereiken. Met name bezoekers en anderen zonder parkeervergunning zoeken elders 
een plek. 
Wel is er inderdaad sprake van een waterbed-effect. Maar dat is geen nieuw fenomeen als gevolg van dit 
ZMP, dat waterbedeffect vond in het verleden en vindt nu ook al plaats, zie bijvoorbeeld Westerwatering of 
het door u aangehaalde parkeren van bezoekers van het theater op het Zaaneiland.  
Tot nu toe is het invoeren van betaald parkeren in Zaanstad verder altijd gedaan met draagvlak. Zoals eerder 
aangegeven is invoering zonder draagvlaktoets in de B-plus-zone alleen in specifieke gevallen aan de orde (en 
ook dan dienen omwonenden betrokken te worden bij het plan waar het uit voortkomt, zoals een 
nieuwbouwproject; wij zijn het overigens met u eens dat het organiseren van  die betrokkenheid regelmatig 
beter kan). Met andere woorden: in de meeste gevallen zal in B-plus-gebied gewoon blijven gelden dat 
invoering alleen plaatsvindt bij hoge parkeerdruk op basis van draagvlak. Het ligt dus niet op voorhand vast 
dat de hele B+-zone betaald parkeren wordt. Maar gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren ligt het 
wel voor de hand dat langzaamaan een groter deel van de B+-zone betaald parkeren wordt. 
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38 3. Creatief rekenwerk met parkeernormen 
De uitwerking van deze plannen in een parkeernota is nog in ontwikkeling. Dus met welke parkeernormen het 
ZMP wil gaan werken is nog af te wachten. Toch geven recente ontwikkelingen een voorproefje. In het gebied 
Houthavenkade wordt een nieuwe woonwijk gepland met 710 woningen en enkele commerciële ruimtes. Er 
zal een mix van sociale huur, vrije huur en koopwoningen worden gerealiseerd. Er zullen 443 parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Dat komt neer op een gemiddelde parkeernorm van ~0.6 per woning. In de 
Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 zijn minimale parkeernormen bepaald voor diverse woningtypes en 
wijken. Het gebied Houthavenkade valt in de categorie ‘zeer sterk stedelijk A’, waarvoor de parkeernormen 
zijn bepaald op 1.1 parkeerplek voor dure woningen, 0.9 voor middenwoningen, 0.8 op goedkope woningen, 
0.6 voor starterswoningen. Op basis van de geplande mix van bebouwing zou dus een parkeernorm van 
ergens tussen 1.1 en 0.6 in de rede liggen, circa 0.85 lijkt reëel. Door een norm van 0.6 te hanteren wordt 
direct een te verwachten tekort van 160 parkeerplaatsen gecreëerd dat zal worden overgeheveld naar 
omliggende wijken. 
De parkeernota 2016 stelt verder:  
“Het college is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen, die nadrukkelijk niet meegewogen zijn in het 
onderhavige parkeerbeleid, af te wijken van de bepalingen van deze uitvoeringsnota. Dit is alleen mogelijk als 
objectief blijkt dat de toepassing van het beleid leidt – of zou leiden – tot uitzonderlijk harde gevolgen, die 
door de Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016 niet zijn voorzien.” 
Het plan Houthavenkade maakt niet duidelijk wat de motivatie is om van de parkeernormen af te wijken. De 
vereiste ‘harde gevolgen’ worden niet genoemd. 
Naar verwachting zal Zaanstad in de op het ZMP gebaseerde parkeernota op veel andere plaatsen met 
vergelijkbare rekenmethodes naar beneden afwijken van de zelf gestelde normen. Daarmee worden de 
hierboven geschetste problemen alleen maar groter. 
Daar komt nog bij dat de bestaande parkeernota projectontwikkelaars de mogelijkheid biedt om 
parkeerruimte af te kopen. De gelden die hierdoor vrijkomen worden vervolgens niet specifiek geoormerkt 
voor het creëren van (gratis) parkeerruimte ter plaatse. 

De plannen voor Houthavenkade zijn binnen de regels van de Uitvoeringsnota Parkeernota vormgegeven. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om maatwerk te leveren, maar dat wordt wel 
onderbouwd met cijfers. Onder meer de nieuwste CROW-kencijfers voor parkeren, waarbij sociale 
huurwoningen een eigen kengetal hebben gekregen, onderbouwd door de realiteit verspreid over Nederland. 
De nieuwe parkeernota is inderdaad nog in ontwikkeling. Maar één van de zaken waarvoor wij in die nieuwe 
nota willen zorgen, is dat er minder vaak sprake hoeft te zijn van maatwerk / afwijken van de normen. Dit 
willen we doen door de nieuwste normen van het CROW op te nemen in het beleid én door in de normen 
heldere regels op te nemen waar, wanneer en in welke mate minder parkeerplaatsen mogelijk zijn. Nu ligt dat 
niet helder vast, met als gevolg steeds opnieuw maatwerk. Ook bekijken we of de mogelijkheid om af te 
kopen wel wenselijk is voor de toekomst en zo ja, in welke vorm en met welke regels. 

38 4. Wijken in beroering: het Zaaneiland 
De geschetste problematiek zal een direct effect hebben op wijken waar nu nog rust en vrijheid heerst op het 
gebied van autobezit en verkeer. Een voorbeeld is het Zaaneiland, een wijk met koop- en huurwoningen. Er 
wonen veel forensen met banen elders, naar ook ouderen en veel gezinnen met kinderen. Er zijn geen 
winkels, scholen, of andere openbare voorzieningen. Alle autoverkeer verlaat via één brug de wijk. Aan de 
overkant van deze brug verrijst de nieuwbouw Houthavenkade met 710 woningen. Zoals boven 
voorgerekend, zal naar verwachting de parkeerdruk daar (ver) boven de 90% uitkomen. Het Zaaneiland zal de 
eerste kandidaat zijn voor overloop van deze parkeerdruk. Op het Eiland zelf zijn plannen voor twee torenflats 
met 120 woningen, met 54 parkeerplaatsen, d.w.z. een nog lagere parkeernorm van 0.4516. Een en ander zal 
de parkeerdruk op het Eiland enorm doen toenemen. De wijk is in het ZMP ingedeeld als B-plus, in de 
parkeernota 2016 als ‘zeer sterk stedelijk B’. Daarmee is draagvlak geen randvoorwaarde voor het invoeren 
van betaald parkeren in deze wijk (zie boven). Betaald parkeren zal dus over de hoofden van de bewoners 
worden ingevoerd. 
Zo verwordt onder de ambities van het ZMP een rustige slaapwijk met veel kinderen, zonder winkels of 
andere ‘stedelijke’ kenmerken, ineens een ‘sterk stedelijk’ gebied waar parkeerchaos, rondjes rijden en 
betalen voor een plek opgang gaan doen. Uiteraard heeft dit weer effect op omliggende wijken. 
Een van de aantrekkingskrachten van Zaanstad is nu juist dat er, in tegenstelling tot buurtgemeente 
Amsterdam, rustig kan worden gewoond en geleefd, en er een prettige mix heerst van randstedelijkheid en 
dorpsheid, waar autobezit en -gebruik een belangrijk onderdeel van vormt. Het ZMP zal een enorme impact 
hebben op die sfeer, in allerlei wijken. 

Wij begrijpen uw zorgen. Wij denken dat de zaken die u noemt en het veranderen van de sfeer als gevolg van 
het ZMP niet optreden. Maar wij zullen de situatie altijd monitoren en maatregelen nemen waar dat nodig is. 
Zoals hiervoor aangegeven ligt het verder wat betreft wel of geen draagvlaktoets in de B-plus-zone 
genuanceerder. 
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38 5. Wat moet er anders aan het ZMP? 
Op basis van het bovenstaande stelt deze zienswijze de volgende bezwaren tegen het ZMP 
1. Er wordt in het ZMP veel te optimistisch gedacht over toekomstig autobezit. Er dient een meer realistisch 
doel te worden gesteld dan de genoemde 55% autogebruik. Er is eigenlijk geen reden waarom dit niet 
gewoon de verwachte 67% zou moeten zijn. Alle verdere plannen (omleggingen etc) zouden daar ook vanuit 
moeten gaan. 
2. Als minimaal alternatief op punt 1 zou het ZMP in ieder geval moeten voorzien in een helder en realistisch 
‘plan B’, voor het geval dat de optimistische verwachtingen niet blijken uit te komen. Dit dient met evenveel 
zorg te worden uitgewerkt. Er dient een moment te komen (bijvoorbeeld over 5 jaar) waarin objectief kan 
worden vastgesteld welke route (plan A of plan B) het meest realistisch lijkt, waarna die route wordt gevolgd. 
3. Er wordt een onjuist beeld geschetst van de wijze waarop het ZMP zal worden geeffectueerd. Woorden als 
‘keuzevrijheid’ en ‘draagvlak’ zijn misleidend en dienen te worden geschrapt, want realisatie van het ZMP kan 
blijkbaar alleen onder draconische maatregelen als wijdverspreid betaald parkeren en het instellen van 
onrealistisch lage parkeernormen. 
4. De te verwachten op het ZMP gebaseerde nieuwe parkeernota zal moeten worden gebaseerd op 
realistische parkeervraag. Iedere afwijking van de parkeernormen zoals die zijn vastgesteld in de parkeernota 
2016 zal moeten worden onderbouwd door onderzoek van het feitelijke autogebruik en -bezit, en niet op 
basis van het gewenste of verwachte. 
5. Bewoners moeten daarom in de gelegenheid worden gesteld zelf volledig onafhankelijk te kunnen laten 
bepalen wat de juiste en realistische parkeernormen voor hun wijk zouden moeten zijn. Dit onafhankelijke 
onderzoek moet door de gemeente worden gefinancierd. 
6. In de nieuwe parkeernota moet het afkopen van parkeerbehoefte door projectontwikkelaars niet langer 
mogelijk zijn, tenzij de gelden daadwerkelijk en op zeer korte termijn worden aangewend voor het creëren 
van parkeerruimte ter plaatse . 
7. Wijken waarvan nu al duidelijk is dat zij ernstig in de knel zullen komen, zoals het Zaaneiland, moeten van 
een andere en meer realistische indeling worden voorzien. Kwalificaties als ‘zeer sterk stedelijk’ of ‘sterk 
stedelijk’ zijn sowieso ongepast voor wijken waar voor bijna 100% wordt geslapen en gewoond. 
8. Voor het Zaaneiland in het bijzonder zal een indeling in categorie B of C, in plaats van B-plus, moeten 
gelden. Er is geen enkele aanleiding om deze slaapwijk in de categorie B-plus te plaatsen. De wijk lijkt het 
slachtoffer te worden van bouwplannen in de omgeving die worden gerealiseerd met onrealistische 
parkeernormen. Zeggenschap over het eigen lot is daarom voor bewoners noodzakelijk. Die zeggenschap is er 
in categorie B-plus niet. 

1. Zoals aangegeven is ook in onze cijfers nog sprake van toename van autogebruik. Het is alleen voor de 
toekomstige bereikbaarheid en leefbaarheid van Zaanstad wel wenselijk, nodig én haalbaar om naar een 
minder grote groei van het autogebruik toe te werken. 
2. Een volledig plan B is niet aan de orde, ook omdat wij constateren dat een situatie met een veel hoger 
autogebruik ruimtelijk, milieutechnisch etc simpelweg niet in te passen is. Wel zijn we het met u eens om 
continu de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen. 
3. Zoals toegelicht is uw beeld van hoe wij onze doelen willen bereiken niet het onze. 
4. Een investering in parkeerruimte is een investering voor de lange termijn. Denk aan de kosten van een 
parkeergarage. Als die op termijn deels leeg staat, is dat een desinvestering. Daarom is het wel degelijk 
belangrijk om te kijken naar het verwachte autobezit. Maar uiteraard zullen wij in de parkeernota beginnen 
bij de feitelijke vraag op dit moment. Ook maken wij daarbij gebruik (net als in het beleid uit 2016) van 
landelijk erkende (en op huidig bezit gebaseerde) richtlijnen van het CROW, wat belangrijk is om de juridische 
houdbaarheid van de normen te kunnen waarborgen. 
5. Uiteraard kan de bevolking van Zaanstad invloed uitoefenen op de inhoud van de Parkeernota. Maar het 
laten bepalen van de parkeernormen per wijk door de inwoners van de wijk vinden wij geen reële optie. Het 
behoort tot de verantwoordelijkheid van een gemeente om goed onderbouwde parkeernormen vast te 
stellen, met oog voor de toekomst en met oog voor de belangen van alle partijen. Helderheid en 
eenduidigheid zijn daarbij ook van groot belang.. 
6. Wij gaan nog kijken of en hoe de afkoopregeling in de nieuwe parkeernota blijft staan. Want een situatie 
die u schetst, waarbij wordt afgekocht maar er niet elders plekken worden gerealiseerd, is niet in lijn met de 
gedachte van een afkoopregeling. 
7. / 8. Wij vinden de norm van B-plus passend vanwege de ligging van het Zaaneiland in de stad. Weliswaar is 
op het eiland zelf vooral spraken van wonen en slapen, maar dat is geen doorslaggevende reden voor de 
zone-indeling (zelfs in de A-plus-zone zijn er delen waar vooral wordt gewoond en geslapen). De 
doorslaggevende reden is de ligging vlak naast het centrum van Zaandam (waardoor veel  binnen loop- of 
fietsafstand ligt) en de nabijheid van station Zaandam (waar veel vervoersopties van hoge kwaliteit aanwezig 
zijn). Daarom vinden wij het B-plus profiel hier veel beter van toepassing dan B (en C is zeker niet aan de orde, 
dit is voor landelijk gebied, de kleine kernen en bedrijventerreinen). De bouwplannen in de omgeving zijn dus 
niet de aanleiding om het Zaaneiland dit profiel te geven. 
Verder is het zoals eerder aangegeven dat betaald parkeren overal in de B-plus-zone, dus ook bij u, geen 
wetmatigheid is. En ten slotte willen wij benadrukken dat uw lot op het vlak van mobiliteit van veel meer 
afhangt dan alleen parkeernormen. Denk aan de mogelijkheden voor fiets, deelmobiliteit en dergelijke. Daar 
biedt de indeling in B-plus juist extra kansen. 

39 Helaas wisten wij tot afgelopen vrijdag niets van inloop of inspreek avonden n.a.v. het Zaans Mobiliteitsplan. 
Bij navraag bleken andere bewoners in onze buurt evenmin hiervan op de hoogte te zijn. Hoe informeert de 
Gemeente omwonenden/betrokkenen over dergelijke initiatieven?  

Wij vinden het jammer dat u pas laat op de hoogte bent geraakt van het Zaans Mobiliteitsplan. Wij hebben 
vanaf begin februari betrokkenen op verschillende manieren geïnformeerd: in het Zaanstad Journaal  (huis-
aan-huis-blad, editie 10 februari), berichten op onze website https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl en op de 
Facebook- en Twitteraccounts van de gemeente Zaanstad, een interview met het Noord-Hollands Dagblad en 
een persbericht voor andere media. Via deze kanalen zijn ook de twee online informatiebijeenkomsten (15 
februari en 2 maart) aangekondigd. 

39 In het bewuste Zaans Mobiliteitsplan geeft het gerenommeerde verkeerskundig adviesbureau Goudappel het 
advies om de verkeersdruk in Wormerveer te ontlasten o.a. door de bouw van een brug in het verlengde van 
de Prinses Irenebrigade weg (en Wormer). Waarom wordt er geld uitgegeven aan de vernieuwing van de 
Zaanbrug en de aanleg van een Noodbrug (met rampzalige consequenties voor de bewoners + de 
verkeerssituatie) en wordt het advies van Goudappel in de wind geslagen? 

Het advies van Goudappel luidt om een extra brug aan de zuidkant van Wormerveer te realiseren. Wij zijn het 
daar mee eens en zo staat het ook in het ZMP. Deze extra brug moet, gegeven onder andere het inpassings- 
en financieringsvraagstuk, gezien worden als maatregel voor de lange termijn, terwijl de vernieuwing van de 
Zaanbrug (met daarbij een tijdelijke brug) op korte termijn dient plaats te vinden. 

40 Ik heb het indrukwekkend ZMP gelezen/ bestudeerd en ben in grote lijnen ermee eens. Het zal niet meevallen 
om de meerderheid van de bewoners ervan te overtuigen dat dit de juiste toekomstvisie is. 

Dank u voor uw positieve reactie. 
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40 Eerst wil ik onze leefsituatie in het kort toelichten. Als 70+ers, wonende op het Zaaneiland hebben wij al meer 
dan tien jaar geen auto meer op de openbare ruimte geparkeerd. [[zin verwijderd ivm persoonlijke 
informatie.]] Alle verplaatsingen worden met de fiets of te voet, uiterst zelden met het Openbaar Vervoer 
(OV) afgelegd. 
Toch missen wij af en toe een vervoermiddel om grotere spullen te vervoeren. Gaat niet op de fiets en ook 
niet met het OV. Hiervoor zou ik graag voor een paar uur een auto willen huren maar dat is (nog) niet 
verkrijgbaar dicht bij huis. Als de nieuwe wijken bewoond gaan worden moet meteen ook de OV-
infrastructuur aanwezig zijn. Belangrijk is ook dat voldoende overdekte, afsluitbare fietsstallingen in de nieuw 
te bouwen wijken gemaakt worden. Houd rekening dat de fietsen grote tassen zullen hebben. Fietsen in de 
bergingen is geen optie.  
Als een bewoner een auto aanschaft zal er jaren een parkeerplaats bezet zijn. 
Ik lees in het ZMP dat er minder parkeerruimte ingepland is en eventueel betaald parkeren ingevoerd zal 
worden. In dat geval is er een mogelijke stimulans om zonder auto te leven autoloze bewoners hiervoor te 
belonen. 

Bedankt voor uw reactie. We willen meer inzetten op deelmobiliteit, goede stallingen in nieuwe wijken en 
parkeerregulering waar dat nodig is  en dat sluit aan bij uw wensen. 

40 Als [[respondent 40]] heb ik een visie ontwikkeld hoe men met woonboten meer woonruimte en minder 
verkeer kan realiseren. 
• Woonboten kunnen hoog efficiënt aan de lopende band in serie geproduceerd en naar een ligplaats 
gesleept worden. Dat houdt in dat veel minder bouwverkeer ontstaat. 
• Als veel gemeentes die aan waterwegen liggen ligplaatsen maken voor woonboten met de daarbij 
behorende infrastructuur maken zijn minder woon- werkverkeer verplaatsingen nodig. 
• De woonboot ligplaats kan alleen onder voorwaarden gehuurd worden. Zo moet de bewoner ervan zijn 
werk op een met de fiets bereikbare afstand hebben. Als dat door omstandigheden niet meer het geval is 
moet hij zijn woonbootplaats verlaten en naar een andere ligplaats verkassen. (Een bekende die op het Shell 
laboratorium in Amsterdam noord werkte moest 15 jaar lang tot zijn pensionering met zijn auto elke werkdag 
naar Shell in Den Haag rijden.) 
• Als het werkzame leven eindigt moet het woonschip naar een door de gemeente/overheid aangewezen 
plaats verplaatst worden. Dat kan o.a. een cluster van woonboten zijn waar hulpbehoevende bewoners 
makkelijker verzorgd kunnen worden. (Minder of geen reisbewegingen van verzorgers). Indien gewenst mag 
een woonbootbewoner ook naar een (goedkopere) rustigere plaats verplaatst worden om ligplaatsruimte in 
de randstad vrij te maken. Denk ook aan de mogelijkheid om aangewezen overstromingsgebieden en 
uiterwaarden bewoonbaar te maken. 
• De Zaanstreek biedt ook mogelijkheden om een goed woonbotenbeleid te voeren. Hierbij denk ik aan de 
Voorzaan/Oude Haven. De beste plekken wordt nu bezet door twee jachthavens die veel ruimte innemen. 

Wij zullen u in contact brengen met collega's die aan het woonschepenbeleid werken. Uw gedachte om eisen 
met betrekking tot mobiliteit te koppelen aan een ligplaats te koppelen is een interessant idee, maar sluit niet 
direct aan op een belangrijk principe in ons ZMP: keuzevrijheid. Maar wie weet is er wel op een andere 
manier een stimulerende link te leggen tussen ligplaatsen en duurzame mobiliteit. 

41 Enige tijd geleden heb ik gehoord dat u een nieuw mobiliteitsplan voor Zaanstad aan het maken bent. 
Daar wil ik graag op reageren. 
Reeds vele jaren gebruik ik een invalide parkeerkaart. 
Dit omdat ik mijn auto portier volledig open moet doen om goed in en uit te kunnen stappen. 
Wat ik een probleem vind, is dat er steeds meer plaatsen gebruikt worden om elektrisch op te laden. 
Zodoende moet ik verder lopen naar een winkel of bedrijf. 
En vooral in Zaandam zijn er te weinig parkeer plaatsen en ze zijn te smal. 
Zou u hier aandacht aan willen besteden. 
Graag hoor ik nader van u. 

Bedankt voor uw reactie. De parkeerdruk is in Zaanstad, net als op veel andere plekken in het land, op 
sommige locaties hoog. Dat kunnen we met dit ZMP niet helemaal wegnemen. Wel willen we veel meer 
inzetten op andere vormen van mobiliteit. Voor gehandicaptenparkeerplaatsen zijn richtlijnen waar die aan 
moeten voldoen wat betreft lengte en breedte. Als u specifieke locaties aan wilt geven waar de parkeerruimte 
te klein is horen we dat graag en kunnen we bekijken of het mogelijk is de toegankelijkheid te verbeteren. 
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42 ik volg gemeente zaanstad op de voet en moet zeggen ben erg teleurgesteld dit plan  
waarom wordt nou elke keer westzaan overgeslagen  
 
nu heel westzaan een nieuwe straat krijgt en voor fietsers heel belangrijk is  
wij hebben te maken met sluipverkeer van de busbrug door ons dorp heen  
 
Hoogtij , Rak , Overtoom , Nauwerna , Veldweg ,Weiver , Middel  
 
allemaal zeer belangrijk voor heel zaanstad  
 
wil graag in gesprek hier over waarom ons dorp de oudste van zaanstad niet wordt gezien  

Westzaan is uiteraard belangrijk en niet overgeslagen, maar volwaardig onderdeel van ons plan. Wel is het zo 
dat de opgaven in Westzaan op de schaal van de gemeente wat minder groot zijn dan andere opgaven. 
Daarom komt Westzaan in dit ZMP relatief weinig aan bod. Maar in paragraaf 10.3 geven wij aan dat wij voor 
alle gebieden nog een gebiedsuitwerking willen gaan maken de komende jaren. Ook voor Westzaan gaan we 
dat doen. Wanneer is nog niet zeker, maar u zult dan zeker worden betrokken. 

43 Aanpak door herinrichting en het streven naar 30 km ‘max’ is blijkens de reactie voorzien in het Meerjaren 
Investeringsprogramma (2023).  Ik heb er al naar verwezen in mijn antwoorden op de enquête 
Mobiliteitsplan. In de voorstellen voor dit plan en jullie respons op de enquête is hiervan niets terug te zien. 
Dit is daarom aan de orde gesteld in digitale sessies van 17 en 18 maart en de aansluitende reacties in het 
weekend vanuit Wormerveer Zuid.Wij kijken daarom niet alleen uit naar jullie definitieve voorstellen. Maar 
ook en eerder naar gemeentelijke reactie op de actuele ontwikkelingen rond de Zaanbrug.   
In Zaanstad is niet de eerste keer dat stukken als het zo uitkomt uit beeld verdwijnen. Daarom leek het goed 
er nog eens op te attenderen dat er in Wormerveer Zuid vooral behoefte is aan perspectief voor de korte 
termijn. Zo moeilijk is dat niet !  

Dank u voor het nogmaals attenderen. Het  verkeer over Zaanweg / Dubbelebuurt / Zuideinde is inderdaad 
ook een knelpunt op de korte termijn. In het mobiliteitsplan Noord in wording gaan we dit een plek geven. 
Zoals verteld tijdens de bijeenkomsten hierover waar u bij was, komen we voor de zomer terug met dit plan.  

44 Met deze brief willen de gemeenten Wormerland en Oostzaan reageren op de conceptversie van het Zaans 
Mobiliteitsplan zoals dat voor inspraak is vrijgegeven. Zaanstad staat niet op zichzelf, zeker niet op het gebied 
van mobiliteit, zo lezen wij in het Mobiliteitplan. De gemeenten Wormerland en Oostzaan zijn dan ook blij 
met de geboden mogelijkheid om betrokken te zijn bij het opstellen van het plan. Over het algemeen zijn 
Oostzaan en Wormerland positief over het Zaans Mobiliteitsplan. In deze brief willen we nog wel graag een 
aantal aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking van dit concept. 

Dank u voor uw positieve oordeel. 
U benoemt terecht onze grote uitdagingen. Ons plan is erop gericht dit op een goede manier invulling te 
geven. En inderdaad gaat het ook om goede ruimtelijke ordening. In de Omgevingsvisie die wi momenteel 
ontwikkelen wordt daarvoor ook een belangrijke basis gelegd. 

44 Het is heel positief dat Zaanstad in het plan inzet op de duurzame vervoerwijzen lopen, fiets en OV. Dit is hard 
nodig om naast de autonome groei van de mobiliteitsbehoefte ook de met de geplande woningbouw gepaard 
gaande toename van verkeer in de bestaande beperkte infrastructuur te kunnen faciliteren. Hoewel wij zeker 
onderschrijven dat hierop vol moet worden ingezet, vinden wij ook dat het Zaans Mobiliteitsplan er ten 
onrechte nu al vanuit gaat dat deze inzet op duurzame vervoerwijzen zich zal vertalen naar positieve 
resultaten. Toch is nog allerminst zeker is in hoeverre bewoners in de toekomst ook daadwerkelijk te 
verleiden zijn om vaker te lopen en de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken. Op p.117 wordt zelfs 
vermeld dat ondanks de verschillende maatregelen om de groei van het autoverkeer op te vangen, er sprake 
blijft van een groei van het autoverkeer en een zwaardere belasting van het netwerk. Wij zouden daarom 
willen pleiten voor een alternatief scenario en alternatieve maatregelen als in de toekomst zou blijken dat de 
eerder genoemde inzet toch niet zo succesvol blijkt als gehoopt. Zonder zo’n alternatief scenario zal de flinke 
uitdaging namelijk het genoemde onoplosbare probleem van de toekomst worden. Zo’n alternatief scenario is 
ook gewenst voor het geval de verbinding A8-A9 uiteindelijk toch niet wordt gerealiseerd. Op dit moment 
wordt in het Mobiliteitsplan deze verbinding genoemd als (deel)oplossing voor diverse problemen. Dus geldt 
ook hier dat zonder een alternatief scenario de flinke uitdaging een toekomstig onoplosbaar probleem kan 
worden. Dit alternatieve scenario zou ook de realisatie van een (gedeeltelijk) verdiepte 0+ variant kunnen zijn 
aangezien deze variant aanzienlijk minder onzekerheden kent (o.a. geen negatieve invloed op de Stelling van 
Amsterdam, lagere totaalkosten op langere termijn (aanleg, beheer en onderhoud), geen negatieve 
beïnvloedingsmogelijkheden vanuit de regio, geen aantasting van de kernkwaliteiten van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap). 

Wij zijn blij dat u onze inzet lopen , fietsen en OV onderschrijft. Ook delen wij dat het effect van onze inzet 
nog niet zeker is. Wij zien alleen meer in het continu monitoren en tussentijds bijsturen door bijvoorbeeld 
aanvullende maatregelen, in plaats van een plan B met veel meer autogebruik. Wij constateren dat zo'n 
scenario ruimtelijk, milieutechnisch etc niet werkbaar is en daarmee voor ons geen serieuze terugvaloptie is. 
Waar wij het wél mee eens zijn, is dat we helder moeten maken wat er gebeurt en wat we doen als de A8-A9 
niet wordt aangelegd. Wij hebben de passages hierover in het plan verduidelijkt. 
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44 Woningbouw Noord 
De ontwikkelingen in Zaanstad Noord (Meneba enz) geven een flinke groei in het aantal verkeersbewegingen 
op een punt dat nu al op bepaalde momenten aan zijn capaciteitsgrenzen zit. Deze ontwikkeling kan er in de 
toekomst voor zorgen dat inwoners uit Wormerland steeds lastiger de gemeente uit kunnen komen. Een 
nieuwe brug in de buurt van de Ned Benedictweg (Noorderveld) kan weliswaar helpen om autoverkeer door 
het hart van Krommenie te voorkomen maar heeft tot gevolg dat dit deel van de N246 nog weer drukker 
wordt waardoor het voor mensen uit Wormerland nog weer lastiger kan worden om de gemeente uit te 
komen. Wij hopen dat Zaanstad onze zorgen op dit punt in de (nabije) toekomst kan wegnemen en worden 
graag nauw betrokken bij de oplossingen die de doorstroming van het verkeer gaan waarborgen. 

Wij begrijpen uw zorg. Ons doel met deze brug is uiteraard niet om de toegankelijkheid van Wormer te 
beperken. Wij zullen u betrekken bij de verdere verkenning van deze brug. 

44 Vervoer over water 
Het plan bevat een aantal voorstellen voor vervoer over het water welke mogelijk potentie hebben. Het 
vervoer over het water van de Zaan ziet Wormerland ook als een interessante duurzame aanvullende 
ontwikkeling (met name in het kader van goederenvervoer en recreatie & toerisme). Wormerland wil daarom 
graag betrokken worden bij het onderzoek naar en de uitwerking van de mogelijkheden. 

Dank voor uw steun op dit thema, wij verkennen dit graag samen met u. 

44 Aansluiting Poelenburg/Kruispunten op de Thorbeckeweg 
Extra auto aansluiting van Poelenburg / Peldersveld op de Thorbeckeweg is ons inziens niet gewenst. In de 
AVANT-studie is indertijd gekozen voor een ontsluiting via de Wibautstraat. De voorgestelde extra aansluiting 
op de Thorbeckeweg zal een autoverkeer bevorderende werking hebben en veroorzaakt tevens een 
beperking van de afwikkelings-capaciteit op het aansluitpunt bij de Vlinder. Vanwege centrale ligging van de 
wijk en de nabijheid van voorzieningen en het station kan Over-gemeenten zich beter voorstellen dat voor 
Poelenburg / Peldersveld ingezet wordt op het verminderen van het autoverkeer en het gebruik van OV en de 
fiets wordt gestimuleerd. 
De kruispunten op de Thorbeckeweg krijgen door de uitbreiding van de bedrijventerreinen in het 
Noordzeekanaalgebied, transformatie van het Hembrugterrein en de Achtersluispolder en veranderde 
oriëntatie van het verkeer uit het centrum van Zaandam meer verkeer te verwerken. Met AVANT wordt 
ingezet op een goede doorstroming van het verkeer. Eerder genoemde ontwikkelingen zullen de met AVANT 
bereikte resultaten niet weer teniet mogen doen. 
Overigens willen wij ook hier benadrukken dat het belangrijk is dat spoedig kan worden gestart met de 
uitvoering van de maatregelen in het kader van het projectplan AVANT waarmee de 
doorstromingsproblematiek kan worden opgelost. 

Zoals aangegeven willen wij kijken of wij Poelenburg-Peldersveld kunnen ontsluiten richting Stadsweg A7 
en/of richting Thorbeckeweg. Wij vinden het nodig dit te verkennen, omdat de Wibautas in onze visie moet 
worden ontlast om plek te bieden aan een toekomstige HOV-as. Wij houden daarbij beide opties open. Er is 
inderdaad binnen AVANT nu gekozen voor de Vijfhoekruising. Dit mede omdat alleen een aansluiting 
Poelenburg het probleem bij de Vijfhoekruising niet zou oplossen. E.e.a. neemt niet weg dat de ontsluiting 
Poelenburg een volgende fase zou kunnen betreffen, waarbij de Thorbeckeweg een steeds stedelijker 
karakter krijgt in combinatie met het verbinden van Poelenburg met de Achtersluispolder. Maar behoud van 
doorstroming is daarbij natuurlijk een belangrijke eis. Dat kan dan betrokken in de verkenning die wij als 
vervolg op AVANT nodig achten, zoals opgenomen in ons plan. Verder zijn we het met u eens dat AVANT zo 
snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Dit is een noodzakelijke stap voor de bereikbaarheid op korte en 
middellange termijn. 

44 OV 
Het weren van buslijnen uit het Centrum raakt een duidelijk Oostzaans belang. De huidige R-net lijn 392 heeft 
op dit moment zowel een verbindende als een ontsluitende functie voor de reizigers. Een groot deel van de 
Reizigers die vanuit Oostzaan met de bus naar Zaanstad reizen hebben het centrum of station Zaandam als 
bestemming. Oostzaan vraagt om de gevolgen van het weren van deze lijn uit het centrum beter te 
bestuderen. 
Verder zou Wormerland graag willen worden betrokken bij de knooppuntontwikkeling rond station 
Wormerveer. 

Wij hebben uw belang in het oog. Ten eerste beschrijven we bij onze visie op OV in het centrum van Zaandam 
dat er stadslijnen nodig zijn om inwoners van Zaandam én Oostzaan blijvend toegang te bieden tot het 
centrum van Zaandam en het station. Ook sluiten wij niet op voorhand uit dat er nog R-netlijnen door het 
centrum blijven rijden, maar wij denken dat dit er in ieder geval minder zijn dan nu. De (andere) R-net lijnen 
worden dan om het centrum geleid. Dit kan wellicht ook een kans betekenen voor inwoners van Oostzaan, 
want de verbinding naar het station wordt er mogelijk zelfs sneller door. 

44 Klimaatadaptatie 
Om het Zaans Mobiliteitsplan verder toekomst bestendig te maken zal ook het klimaat adaptief/bestendig 
ontwerpen van de buiten ruimte meer onder de aandacht moeten komen in het voorliggende plan.  

Wij vinden dit ook een belangrijk onderwerp, maar vinden het niet bepalend voor de keuzes in dit ZMP 
(alhoewel de ambitie meer groen te creëren ook een klimaatdoel dient). In de Zaanse Omgevingsvisie en 
zéker in het plan voor klimaatadaptatie dat wij nog gaan maken, krijgt dit de aandacht die het verdient. 

44 Verkeersveiligheid en Ketenmobiliteit 
De grote te verwachte groei van het verkeer en de toenemende afleiding in het verkeer brengen een toename 
van verkeersonveilige situaties met zich mee. Daarom zou het goed zijn om de verkeersveiligheid meer 
aandacht te geven in het plan. Ook de keten-mobiliteit wordt gemist in het plan. 

Verkeersveiligheid heeft geen apart hoofdstuk gekregen, het is een onderliggend doel bij voor alle ingrepen 
die we doen; elke maatregel moet leiden tot betere verkeersveiligheid. Wel zijn er verspreid in het hele 
document benoemd dat er ook in de verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd en geven we aan de network 
safety index te gaan gebruiken bij het prioriteren van maatregelen.. Met een uitwerking van het ZMP over 
verkeersveiligheid worden de plannen concreet gemaakt. Ook in de gebiedsuitwerkingen die we voor alle 
delen van Zaanstad willen gaan maken, wordt dit concreter gemaakt. 
Ketenmobiliteit is en was een belangrijk onderdeel van ons plan, maar mede naar aanleiding van uw inbreng 
maken we dit beter zichtbaar in het definitieve plan. 
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44 Fiets 
Voor de ontwikkeling van regionale fietsverbindingen is een meer dan actieve rol weggelegd voor Zaanstad. 
De coördinerende rol voor de omzetting van de Zuiderweg naar een snelfietsroute is daarin een goed begin. 
Graag zien we dat ook een extra fietsroute Wormer-Zaanse Schans (stippellijn) actief wordt opgepakt. 

Dit is zeker onze ambitie, het is onderdeel van de tweede doorfietsroute die hoog op ons lijstje staat. Zodra 
wij hier personele capaciteit en (start)budget voor hebben geregeld, zullen we hiermee aan de slag gaan. Ook 
in de uitwerking van het ZMP in de vorm van een Mobiliteitsplan Zaanse Schans zullen we aan deze route 
werken. 

44 Derde brug over de Zaan  
In het plan wordt een derde brug over de Zaan genoemd in het verlengde van de Prinses Irene-Brigadeweg. 
Dit is een goede suggestie. Overigens is gelet op de financiële haalbaarheid een extra fiets- en 
voetgangersbrug over de Zaan die land bij de Papiermakersstraat in Wormer voor het langzaam verkeer 
tussen Wormerland en Zaanstad wellicht realistischer. Hiermee wordt het voor de fietser en voetganger een 
stuk aantrekkelijker om de Zaan over te steken en kan daarmee goed concurreren ten opzichte van de auto 
voor bepaalde bestemmingen. 

Wij zijn blij dat u dit een goede suggestie vindt. Wij zijn het met u eens dat een fiets-/voetgangersbrug op de 
aangegeven plek een aantrekkelijke optie kan zijn. Het zou ook aansluiten op de voorstellen voor de oostelijke 
doorfietsroute. Voor de auto is hij minder geschikt. Wij stellen voor samen met u het voorstel voor een derde 
brug breed aan te vliegen en te beginnen met een vergelijking tussen verschillende locaties. 

44 Wormerland en Oostzaan wensen Zaanstad succes met de verdere uitwerking van het Zaans Mobiliteitsplan 
en zien uit naar een goede samenwerking op punten van gemeenschappelijk belang. In het vervolgtraject bij 
de uitwerking van gezamenlijke opgaven leveren de Wormerland en Oostzaan graag hun inhoudelijke 
bijdragen om de uit te voeren maatregelen die een gezamenlijk belang hebben verder te definiëren en 
uitgevoerd te krijgen. 

Dank u wel, wij zullen u zeker betrekken bij de verdere invulling. 
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Bijlagen bij reactie respondent 8: 
Figuur uit bijdrage respondent 8          (p45) 
Aansluiting A9 -A8                                  (p45)  
Fijnstof uitstoot                                      (p45)  
Rondweg Westerkoog                           (p46)  
Achtersluispolder                                   (p46) 
Burcht                                                       (p47) 

  

Fijnstof en gezondheidseffecten  
Overal waar verkeer is ontstaat uitstoot van fijnstof. De bronnen daarvan zijn de slijtage van 
banden maar zeker ook de productie door slijtage van het wegdek. Hert is een feit dat fijnstof 

een negatieve invloed heeft op de gezondheid van mens en dier. 
Onder de titel “Stil asfalt, Voor- en nadelen in een gemeentelijke omgeving” hebben wij een uitgebreide 
uiteenzetting gegeven die u kunt vinden bij: 
http://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=135 
De A-8 is voorzien van een deklaag bestaande uit stil asfalt. 
Naar aanleiding over onze vragen t.a.v. levensduur en fijnstofvorming schreef  Ing. P. Landa directeur 
van het Asfalt kennis centrum ons eerder hierover: 
From: Ing. P. Landa 
Ja helaas is er zelfs een groot verschil. 
Afhankelijk van de mate van geluidsreductie is de levensduur van het asfaltmengsel korter. 
Dus: hoe hoger de geluidsreductie ds te korter is de technische en akoestische levensduur. 
Een normale toplaag kan tussen de 12 en 15 jaar dienst doen. 
Een geluidreducerende toplaag haalt misschien de helft of korter. 
Dit valt dus tegen voor de opdrachtgevers en met name de lagere overheden (gemeentes en 
provincies) gaan steeds meer inzien dat de levensduur en het geluidreducerend vermogen weer en 
goede balans moet krijgen. 
De ontwikkelingen in de industrie zijn er dan ook op gericht om duurzame mengsels te optimaliseren 
qua geluidreductie. 
Sommige aannemers zijn daarin geslaagd en hebben dit ook al aangetoond. 
Als Asfalt kennis Centrum ontwikkelen wij dit soort mengsels voor onze aandeelhouders. 
RubberPave van Versluys en COLT van Mourik zijn hier voorbeelden van. 
 
Groeten Paul Landa 
Directeur Asfalt Kennis Centrum 
De snellere slijtage van stil asfalt veroorzaakt bijgevolg ook een grotere mate van fijnstof. 
Gezien het bovenstaande achten wij het van groot belang de aanwezigheid van fijnstof ter plaatse 
nauwkeurig vast te stellen. 
De nieuwe deklaag van stil asfalt mag dan bijdragen tot geluidsreductie. Anderzijds moet worden 
vermeden dat een ander probleem gaat toenemen. 

A-8  problematiek 

 
De A-8 kent nu al een zodanige toename van verkeer dat zonder maatregelen de toegestane geluids- 
en fijnstofnorrmen zullen worden overschreden. 
De aansluiting A-9 met de A-8 zal deze tendens aanzienlijk doen toenemen. 
Wij moeten ons realiseren dat het grootste deel van de automobilisten, die dan van de A-8 gebruik 
gaan maken, Zaanstad niet als bestemming hebben. 
Vandaar dat wij het woord “draaischijf” daarvoor gebruiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waarom moet een automobilist uit Alkmaar of Uitgeest via de drukke bebouwing in Zaanstad naar 
Amsterdam rijden?  
Inderdaad moet de stroom verkeer,die via de Wandelweg Wormerveer en Provincialeweg in Zaandijk 
de route naar Amsterdam kiest, verrminderen. 
Deels kan dat door deze route minder aantrekkelijk te maken door de Provincialeweg om te bouwen in 
een 2 baans stadsstraat. 
 
Zijn er nog andere mogelijkheden? 
Er is lang gestudeerd op een aansluiting tussen de A-9 en de A-8. Deze route, dwars door natura 2000 
gebied, wordt zeer kostbaar vanwege alle natuurbeschermende maatregelen die daarbij moeten 
worden genomen. 
 
Nagedacht zou moeten worden dat geld uit te geven aan een extra tunnel onder het Noordzeekanaal. 
De onderstaande schets geeft de route daarvoor aan. 
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                                 Busbrug een probleem – een oplossing. 
Dat de busbrug 24/7 open gaat voor autoverkeer is niet meer tegen te houden. Als gevolg een 

permanente stroom van verkeer dwars door een wijk over wegen die daarvoor niet geschikt zijn. 

 

De oorzaak ligt ver weg in het verleden: 

1 Dat was de noodzaak  om woningen te bouwen aan de Westkant van een drukke spoorlijn; 

2 Onvoldoende oog voor de goede ontsluiting van twee grote wijken in de tachtiger jaren; 

3 Een rechtstreekse route dwars door Westerkoog was voorzien om de problemen daarmee 

verbandhoudend te voorkomen. 

4  

Sedert geruime tijd heeft onze vereniging hiervoor oplossingen voorgesteld. 

Als wij onze ideeën aan leden van de gemeenteraad verklaarden werd vaak gezegd “Hart voor 

Stad” denkt veel verder vooruit dan wij. 

 

Maar steeds weer werden onze ideeën met allerlei argumenten aan de kant geschoven. Er is geen 

geld, het is te duur, het zal zo'n vaart wel niet lopen, wie vertegenwoordigen jullie eigenlijk? – of 

dat belangrijk is.En nu …………………...is het feit dus daar; de busbrug gaat open 

 

Wij hopen en verwachten dat u ook oog zult hebben voor de bewoners van de wijk Westerkoog. Het 

is vanzelfsprekend onacceptabel dat de rondweg in Westerkoog gebruikt gaat worden als 

doorgangsroute. Daarvoor was deze weg nooit bedoeld. Wat wel voorzien was is de 

rechtdoorgaande route, die het verkeer snel afvoert naar andere bestemmingen. 

 

Ons stemmetje werd misschien wel gehoord maar er werd geen gevolg aan gegeven. 

Wij roepen het nu nogmaals. Gebruik de rondweg niet waarvoor deze niet is bedoeld. 

 

We dachten een ander belangrijk onderwerp wel voor elkaar te hebben gekregen. Ons voorstel 

omschreven in ons plan SCHANS voor een betere ontsluiting van Westerkoog en Rooswijk werd 

door de gemeente aangenomen. De problematische overweg bij Rooswijk wordt daardoor 

vervangen. Door onduidelijke argumentatie – onoplettendheid? – staat het onderwerp weer nieuw 

op de agenda. Zo schieten we niet op! 

 

Maar nu willen wij ook veel meer vaart te zetten achter de oplossing voor de ontsluiting van 

Westerwatering, die goed is maar geen gehoor krijgt. 

Wat houdt de oplossing in? 

Ontsluiting van Westerwatering via een Tuvia (tunnelviaduct) naar de V. van Goghweg onder de 

spoorlijn.  

Vervanging van de uitgaande gelijkvloerse spoorbaan naar Purmerend door een bovengrondse 

viaduct. Wij noemen dit het project GOUW. 

Details kunt u vinden bij http://www.hartvoorstad.nl/details.asp?id=211&id1=21 

Het gebruik van de busbrug (De Binding) voor doorgaand verkeer wordt daardoor vermeden. 

 

Achtersluispolder                                                       Zaanstad, 18 feb. 2012 

 

De Zaanstreek is van oudsher een industriegebied. Zelfs wordt wel gezegd het oudste 

industriegebied van Europa. Ver vóór de industriële revolutie in Engeland hadden wij hier 

windmolens. Die windmolens stelden de Zaankanters in staat grote schepen te bouwen van 

hoge kwaliteit. De specialistische kennis van scheepsbouw en reparatie is nog steeds hier 

aanwezig en wordt bijna uitsluitend in de Achtersluispolder toegepast. En dat moet zo 

blijven!! 

 

Tegenwoordig is ons streven de werkgelegenheid in onze gemeente te handhaven en minstens 

gelijke tred te laten houden met de woningbouw. Ook dat is een goede zaak. 

 

Hier bevindt zich een nautische cluster waar wij allemaal trots op kunnen zijn. In de loop van 

de achter ons liggende jaren hebben zowel de gemeente als de lokale ondernemers veel 

geïnvesteerd om een  modern en levendig industrieterrein te vormen. Een industrieterrein 

waar als enige binnen onze gemeente volgens het bestaande bestemmingsplan activiteiten 

mogen worden ontplooid in de klasse 4 en 5. 

 

Wij vragen ons af wat de reden is om de daar aanwezige industrie beperkingen op te leggen. 

Woonbebouwing in de naaste omgeving is nauwelijks aanwezig. Zijn we niet bezig met dit 

bestemmingsplan het kind met het waswater weg te gooien?  

Zou het kunnen zijn omdat Amsterdam op termijn de Noorder IJplas voor woningbouw wil 

bestemmen? En welke rol speelt onze wethouder daarin?  

 

Dit houdt immers in dat wij hoog gekwalificeerde werkgelegenheid wegplagen. Bedrijven in 

de klasse 5 wordt dermate grote beperkingen opgelegd dat hen niets anders overblijft dan hun 

heil elders te zoeken. In dat verband geeft een maatbestemming aan de scheepswerf op 

termijn onvoldoende armslag voor eventuele uitbreidingen. Wij zeggen dus, niet doen! 

En niet alleen de werkgelegenheid bij de bedrijven in de klasse 5 zelf zetten wij onder druk, 

maar ook bij de vele bedrijven die zich daar als toeleveranciers hebben gevestigd. 

 

Gaan we echt besluiten om uitbreiding van activiteiten, bij voorbeeld in het kader van 

offshore of bouw van technische constructies voor energiewinning, te verbieden? 

Willen wij een soort van uitstervingsbeleid voor deze industrie invoeren? Als we nog eens 

Google zien we dat de begraafplaats de meest nabij gelegen bewoning is. Is dat een teken aan 

de wand wat betreft onze plannen met de Achtersluispolder? 

 

En de werkgelegenheid? Verdwenen!! 

En de specialistische kennis van deze mensen? Weg, weggestuurd omdat wij ook het laatste 

industrie gebied voor dit soort activiteiten willen opofferen aan woningbouw. 

 

Als ons college meent het laatste stuk pure industrieterrein te moeten opofferen aan 

woningbouw geeft ze daarmee te kennen dat onze gemeente is volgebouwd. En dat is ook zo! 

Daarom toont het van visie om een snelle verbinding met het Noorden van de Provincie te 

vormen waar nog wel ruimte is voor woningbouw. Hier, aan de Zaan, hebben we nu 

woningen en appartementen genoeg. Laten we nu voor meer hoog kwalitatieve 

werkgelegenheid zorgen 

 

Laat ons college nu visie tonen om de Achtersluispolder haar kostbare bezit aan kennis en 

handelsgeest te laten behouden. 
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Bijlage bij reactie respondent 12 
Schets Zaanse Schans en omgeving 

 


