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Onderwerp Ontwerpaanpak openbare ruimte
Portefeuillehouder W. Breunesse
B&W besluit d.d. 21-02-2023

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
Het is belangrijk voor het welbevinden van inwoners, bedrijven en bezoekers van Zaanstad
dat er een goed ingerichte openbare ruimte is. De druk op de openbare ruimte is groot door 
de vele opgaven die de gemeente heeft. Daarom heeft het college opdracht gegeven een 
‘Ontwerpaanpak openbare ruimte’ op te stellen. De Ontwerpaanpak vormt een belangrijke 
schakel tussen de ambities en opgaven in de Zes Zaanse opgaven, de Omgevings- en 
Maatschappelijke visie, het huidige beleid en projecten die de openbare ruimte tot uitvoering 
worden gebracht. De ontwerpaanpak helpt bij het maken van goed afgewogen keuzes bij 
nieuwe planvorming of beheer in de openbare ruimte waarbij alle hierboven genoemde 
ambities en opgaven worden meegenomen.

Toelichting
Er zijn zes Zaanse opgaven vastgesteld (2018/38161). Deze zes Zaanse opgaven zijn samen 
met al het huidige beleid over de openbare ruimte de bouwstenen voor de Omgevingsvisie en 
de Maatschappelijke visie. Voorbeelden van dit beleid zijn het Zaans Mobiliteitsplan, de 
Woonvisie, de Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie, het Groen- en waterplan, 
Bomenbeleidsplan, de Nota Maaibeheer en nog veel meer. Deze beleidsnota’s zijn allen 
eerder door de raad vastgesteld. 

Het college wil nu de slag maken van beleid naar uitvoering. De aanleiding hiervoor is 
drieledig:

1) Het uitwerken van de zes Zaanse opgaven
2) Het samenbrengen en concretiseren van de claims op de openbare ruimte, zoals die 

voortkomen uit de sectorale plannen
3) Het realiseren van een kwaliteitsslag in de openbare ruimte

                                                  
1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 

bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting. 
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Figuur 1: In deze infographic wordt weergegeven waar de Ontwerpaanpak openbare ruimte als schakel haar plaats 
krijgt.

Financiële en juridische consequenties
Niet van toepassing

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet
Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering
Het opstellen van de Ontwerpaanpak gebeurt in drie fasen: 

1) Analysefase: hierin worden de ambities vanuit de verschillende beleidsnota’s ten 
opzichte van elkaar bekeken en beoordeeld. Het doel is kansen en dilemma’s voor de 
inrichting van de openbare ruimte te bepalen.

2) Hoofdkeuzen: in deze fase wordt onderzocht welke verschillende gebieden en zones 
de gemeente heeft en welke belangrijke hoofdstructuren (verkeers-, beplantings-, 
water-, economische etc.) er zijn. Voor deze gebieden en structuren worden 
voorbeeldontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte gemaakt.  

3) Ontwerpaanpak: in de derde fase wordt de ontwerpaanpak als document opgesteld. 
Met een handleiding voor het gebruik in de organisatie. 

Voor het opstellen van de ontwerpaanpak en begeleiden van het proces is opdracht verleend 
aan Goudappel en Baljon. 
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Om overzicht aan te brengen in de veelheid van onderwerpen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte is een inhoudelijk onderverdeling gemaakt in tien onderdelen. De verdeling 
wordt gedurende het proces en in het document als basis gebruikt.

Figuur 2: Onderverdeling openbare ruimte in tien onderwerpen

Participatie
De eerste fase (analyse) is vooral gericht op de ambities en opgaven van onze eigen 
organisatie. Wel wordt input gevraagd van belangrijke externe partijen. In de tweede fase 
worden op verschillende plakken in de gemeente wandelingen en gesprekken met gebruikers 
georganiseerd en interviews met stakeholders gehouden. In de derde fase worden de 
inwoners en ondernemers geconsulteerd door een korte introductiefilm en een digitaal 
consultatieplatform (‘Maptionnaire’). Ook worden enkele fysieke evenementen te organiseren.    

Beoogd resultaat
Het resultaat bestaat uit een nota met heldere richtlijnen voor de uitwerking van ruimtelijke 
beleid en projecten met onderscheid naar hoofdstructuren en gebieden. De richtlijnen zijn 
bedoeld om de projecten bij de uitvoering optimaal te laten bijdragen aan de zes Zaanse 
opgaven en de opgaven uit de Maatschappelijke visie. En zo te komen tot een 
multifunctioneel ingerichte openbare ruimte die toekomstbestendig is en fijn om aan te wonen 
en in te verblijven.

Planning
De eerste fase wordt in maart/april van dit jaar afgerond. De tweede fase neemt het tweede 
en derde kwartaal in beslag en het afronden van de laatste fase wordt voorzien aan het eind 
van het jaar met uitloop naar het eerste kwartaal van 2024. 
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Betreft
De raad wordt na elk van de fasen met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd. De uitwerking 
gebeurt binnen de vastgestelde beleidskaders. Per fase wordt gekeken welke eventuele 
dilemma’s daaruit naar voren komen. Zo nodig worden die dilemma’s met de raad besproken.    

Bijgaande stukken Geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 21-02-2023

drs. G. Blom, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. G. Blom op 21-02-2023


