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Raadsvoorstel en besluitnota 

vnderwerp 
De identiteit van Zaanstad - linten, dijken en Paden 

Gevraagd besluit 
Akkoord to gaan met de visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden', 
inhoudende: 

• Een algemene visie op het netwerk van linten, dijken en Paden in relatie tot enkele 
grote ruimtelijke opgaven in de stad; 

• Cultuurhistorie als fundament van de visie; 
• Gebiedsuitwerkingen voor Westzaan en de Stadse Zaan met centraal daarin 

kernwaarden, kansen & bedreigingen; 
• Richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkeling (zoals vaststellen/wijzigen en afwijken van 

het bestemmingsplan/omgevingsplan). 

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Openbaar 

Kernverhaal 
De Zaanse linten, dijken en Paden zijn door de gemeenteraad benoemd tot kernkwaliteit van 
de gemeente. Je zou kunnen zeggen dat dit onze 'historische binnenstad' is; de linten, dijken 
en Paden zijn bepalend voor de Zaanse identiteit. 
Daarom stelt de gemeente een visie vast. Het wordt namelijk steeds drukker in de beperkte 
fysieke ruimte die we hebben: er zijn veel individuele wensen om de woonomgeving vorm to 
geven en de gemeente werkt aan grote maatschappelijke opgaven die ruimte vragen. Met de 
visie worden inspiratie, informatie en richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze 
gebieden gegeven. De eerste twee gebiedsuitwerkingen van de visie zijn nu vastgesteld: voor 
Westzaan en voor de Stadse Zaan. Westzaan heeft een landelijk karakter en de Stadse Zaan 
een stedelijk karakter. Bij beiden komt een aantal grote, ruimtelijke opgaven van de stad 
voor. 
Voortaan kunnen in deze twee gebieden de ruimtelijke kwaliteiten van erfgoed, stedenbouw, 
landschap en ontwerp van de openbare ruimte & infrastructuur beter in samenhang worden 
geborgd. Daarmee bereiden we ons voor op de komende Omgevingswet. De onderliggende 
methodiek stelt ons in staat ook bij andere linten, dijken en Paden de `ruimtelijke waarden' to 
borgen bij nieuwe initiatieven. 

Aanleiding 
Wie zich verdiept in de Zaanse linten, dijken en Paden, ontdekt de hele 
ontstaansgeschiedenis van de Zaanstreek. Je zou kunnen zeggen dat het ruimtelijke netwerk 
van de linten, dijken en Paden de 'historische binnenstad' van Zaanstad is. 
De Zaanse linten, dijken en Paden bevatten veel cultuurhistorische waarden; diversiteit aan 
bouwwerken en functies. Daarmee trekken ze recreanten aan; bieden ze werkgelegenheid en 
veel woonkwaliteit. Er is een directe relatie met andere kwaliteiten van Zaanstad, zoals het 
landelijk gebied en de Zaan. 
De kwaliteiten van deze gebieden staan onder druk: We leven met veel mensen op een 
beperkt grondgebied. We willen met z'n alien wonen, werken, recreeren, etc. We worden 
ouder en wonen langer thuis. Dit leidt tot allerlei bouwinitiatieven of transformatieopgaven. 
Tegelijk is er een aantal andere grote opgaven dat nadrukkelijk om antwoorden vraagt, zoals 
verstedelijking, klimaatverandering en andere vormen van energiegebruik en —opwekking. 
Om een passend antwoord op al dit snort initiatieven en opgaven to hebben en tegelijk de 
kwaliteiten van linten, dijken en Paden to behouden, is het nodig deze structuren in beeld to 
brengen, to beschrijven en to waarderen. Want geen enkel lint, dijk of pad is hetzelfde. In het 
ene gebied kan behoud voorop staan; in het andere is prima ruimte voor grootschaliger 
ontwikkeling. Aileen waar en hoe? 
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Daarom heeft de raad opdracht gegeven een visie op de Zaanse linten, dijken en Paden to 
ontwikkelen. 

Beoogd resultaat 
De visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' biedt: 
• Informatie over het ontstaan van de Zaanstreek door middel van een uitgebreide 

cultuurhistorische en ruimtelijke verkenning; 
• Inspiratie aan initiatiefnemers hoe hun initiatief de kwaliteiten van de linten, dijken en 

Paden kan versterken; 
• Een visie op hoofdlijnen hoe de gemeente omgaat met het netwerk van linten, dijken en 

Paden bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Deze visie wordt verwerkt in de Zaanse 
omgevingsvisie; 

• Gebiedsuitwerkingen die kernwaarden en richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen op 
hoofdlijnen beschrijven, bedoeld om verder uit to werken in planologische kaders en bij 
gebiedsontwikkeling; 

• Een uitwerking van het provinciale beleid `Leidraad landschap&cultuurhistorie' 

Kader 
• Bestuursopdracht Zaanse linten, dijken en dwarspaden (2016/257162) 
• Raadsinformatiebrief Participatieaanpak Zaanse, linten, dijken en Paden (2017/47354) 
• Raadsinformatiebrief Stand van zaken Zaanse linten, dijken en Paden (2019/8881) 
• artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (dit artikel bevat de plicht bij een 

bestemmingsplan to beschrijven op Welke manier met de in het gebied aanwezige 
cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of to verwachten monumenten 
rekening is gehouden); 

• Erfgoedstrategie 2019-2023 (2019/27117); 
• Ruimtelijke kernkwaliteiten Gemeente Zaanstad — bouwsteen voor de omgevingsvisie 

(2019/30202) 

Argumenten en afwegingen 
De visie combineert behoud van ruimteliike kwaliteit met de ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente 
De visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' gaat uit van de ruimtelijke 
kwaliteiten als vertrekpunt bij de diverse ruimtelijke opgaven waar Zaanstad voor staat. De 
overkoepelende visie luidt: 

• De Zaanse linten, dijken en Paden zijn 'de historische binnenstad' van Zaanstad en 
dat moeten we koesteren; 

• Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk in de linten, dijken en Paden, mits de 
kernwaarden als uitgangspunt worden genomen; 

• Stedelijke linten, dijken en Paden leveren een bijdrage aan de verdichtingsopgave 
van Zaanstad; de landelijke linten behouden het landelijke karakter. 

Met deze visie is de gemeente in staat bij ruimtelijke ontwikkelingen, van klein Haar groot, het 
belang van ruimtelijke kwaliteit in de linten, dijken en Paden to borgen en to inspireren hoe 
deze structuren een ontwerp of een gebiedsontwikkeling kunnen versterken. 
Voor de gebieden Westzaan en Stadse Zaan kan dit op basis van een gebiedsuitwerking. In 
de overige gebieden op basis van de ontwikkelde methodiek waarmee we Haar de gebieden 
kijken. Beide gebiedsuitwerkingen zijn volgens deze methodiek opgesteld. 

De visie en de onderliq„gende cultuurhistorische verkenninq bieden een schat aan informatie, 
inspiratie en is publieksgericht 
De visie en de cultuurhistorische verkenning beschrijven in beeld en woord uitvoerig de 
ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke ontwikkeling van de streek. Zo wordt duidelijk hoe de 
unieke omstandigheden in deze streek en het landgebruik door de eeuwen heen het gebied 
hebben gevormd en dat dit tot op de dag van vandaag herkenbaar en beleefbaar is. 
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Het stuk bevat naast een algemeen deel ook gebied-specifieke uitwerkingen. Verder is het 
een publieksgericht product, met veel afbeeldingen. Waar mogelijk is vaktaal vermeden. Het 
stuk is digitaal doorklikbaar wat informatie snel vindbaar maakt. Het speelt daarmee in op de 
Omgevingswet, waarin de initiatiefnemer zelf moet aangeven wat zijn initiatief bijdraagt aan 
de waarden zoals omschreven in deze visie. De digitate knoppen in het document werken het 
beste op een pc of laptop. 

De visie is een belangrijke schakel tussen de Zaanse omQevinQsvisie en het Zaans 
omgevingsplan 
Het belang van de Zaanse linten, dijken en Paden zal worden benoemd in de op to stellen 
Zaanse omgevingsvisie. Ze zijn ook onderdeel van de vastgestelde ruimtelijke kernkwaliteiten 
(2019/30202). Dat geeft echter nog to weinig houvast om een vertaling Haar het veel 
concretere omgevingsplan to maken. De visie op de Zaanse linten, dijken en Paden biedt de 
handvatten om deze vertaling wet to maken, voor het onderdeel omgevingskwaliteit. 
De provincie Noord-Holland heeft met de leidraad Landschap&cultuurhistorie een soortgelijke 
schakel tussen de Provinciale omgevingsvisie en de Provinciale omgevingsverordening 
gemaakt. De visie op de linten, dijken en Paden is weer een verdere uitwerking van de 
leidraad landschap&cultuurhistorie. 

Omgevingsvisie Zaanst~~ j,Q, ~ Pr~U~inciale Om~;evin~svisie 

Ruimtelijke Kernkwaliteiten Leidraad landschap ~n cu(twrhistorie 

~_ ------
.,, Cultuurhistarische ~" 

verkenning 

Visie Linten, dijben 
en Paden 

c: 

Omgevingsplan 

Afbeelding: hoe de visie 
samenhangt met 
gemeentelijke en 
provinciale kaders 

Verder is het van belang to noemen dat het omgevingsplan over de hele fysieke 
leefomgeving gaat en de visie op de linten, dijken en Paden over een onderdeel daarvan, 
namelijk omgevingskwaliteit. Voor een goede invulling van het omgevingsplan moet er meer 
in beeld gebracht worden, zoals Welke functies in de diverse linten, dijken en Paden wenselijk 
zijn. 

In de periode totdat de Omgevingswet in werking treedt zal deze visie op gelijke wijze worden 
ingebracht bij een bestemmingsplan of afinrijking van het bestemmingsplan ten behoeve van 
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. 

Relatie met de zes strategische opgaven uit de Zaanse omgevinqsvisie 
Vanuit het project van de Zaanse linten, dijken en Paden is ook gekeken Haar de zes 
strategische opgaven uit de Zaanse omgevingsvisie. Het gaat om duurzaamheid, 
kansengelijkheid, verstedelijking, economie, gezondheid en veiligheid. 
Bij het opstellen van de eerste gebiedsuitwerkingen van de Zaanse linten, dijken en Paden 
spelen met name de opgaven verstedelijking (Welke linten, dijken en Paden kunnen bijdragen 
aan de verstedelijkingsopgave?) en een combinatie van duurzaamheid/gezondheid/veiligheid 



DOCUMENTNUMMER PAGINA gemeente Zaanstad 
2020/12621 4/7 

(hoe worden erven bebouwd en hoe richten we de openbare ruimte in zodat deze kwalitatief 
en geschikt is voor zowel droge als natte perioden door klimaatverandering? In toekomstige 
projecten worden dit snort vragen verder uitgewerkt. 

De visie inteQreert de vakgebieden stedenbouw. erfpoed, openbare ruimte. verkeer en 
landschap wat betreft ruimteliike kwaliteit van de linten, diiken en oaden 
De visie gaat uit van de Omgevingswet-gedachte van integraal beleid. De vakgebieden die 
direct raken aan ruimtelijke kwaliteit zijn samen opgetrokken bij deze visie. Daarmee is het 
een belangrijke stap op weg Haar samenhangend beleid voor de fysieke leefomgeving. 

De cultuurhistorische verkenninQ `Historische linten, diiken en Paden in de gemeente 
Zaanstad' is van belanQ voor borginq van cultuurhistorie bii gebiedsontwikkeling, het 
bestemmingsplan en het omgevingsplan 
De cultuurhistorische verkenning is het fundament van de visie 'De identiteit van Zaanstad —
linten, dijken en Paden'. Veel van de in de visie beschreven kwaliteiten hangen nauw samen 
met de ontstaansgeschiedenis van de streek, die je vandaag de dag nog terugziet in onze 
omgeving. 
De cultuurhistorische verkenning geeft een samenhangende beschrijving van die 
ontstaansgeschiedenis, een waardering van aanwezige elementen en aanbevelingen voor 
behoud vanuit het oogpunt van erfgoed. 
Het is vanuit regelgeving (art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) verplicht om 
cultuurhistorische waarden to onderzoeken en mee to nemen in de besluitvorming bij het 
bestemmingsplan. 
De meerwaarde van deze cultuurhistorische verkenning zit erin dat het vanuit het overzicht 
van het totale netwerk van linten, dijken en Paden meer houvast biedt om de juiste zaken in to 
brengen in de diverse bestemmingsplannen. Zo worden ad hoc afwegingen per 
bestemmingsplan of (bij een project) per afwijking van het bestemmingsplan voorkomen. 
Zodra de Omgevingswet in werking is getreden geldt dit ook voor het omgevingsplan en de 
wijzigingen en afinrijkingen daarvan. 

Relatie cultuurhistorische veri<enning en visie op de 
linten, dijken en Paden 
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Met de vaststellina van de visie hebben we behalve twee deelQebieden ook een bruikbare 
methodiek in handen voor de overige gebieden 
Aan de basis van de uitwerkingen voor Westzaan en de Stadse Zaan ligt de ontwikkeling van 
een `linten, dijken en Paden-methodiek'. Deze methodiek gaat over de manier waarop we het 
gebied analyseren; hoe we de historische ontwikkeling tekenen; hoe we met afbeeldingen 
werken om principes to duiden, etc. 
Een ander belangrijk onderdeel is het werken met richtlijnen. Deze stellen ons, conform de 
Omgevingswet, in staat de `ruimtelijke waarden' to borgen bij nieuwe initiatieven. 
De overige gebieden in het neiwerk van linten, dijken en Paden werken we om 
capaciteitsredenen nu niet verder uit. Maar op basis van de voorgestelde methodiek kunnen 
we op momenten dat ontwikkelingen aan de orde zijn bij andere linten, dijken en 
Paden, eenduidig en effectief de ruimtelijke waarden in beeld brengen. 
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Draagvlak 
De samenleving is op diverse manieren betrokken bij dit onderwerp. 
In de eerste fase van het project (2017) is een projectwebsite gelanceerd en is een praatmee 
pagina geopend, waar iedereen in de stad kon meepraten over een aantal onderwerpen die 
to maken hebben met de linten, dijken en Paden: Hoe ervaarje deze gebieden als bewoner of 
recreant? Hoe denk je over bouwen in de linten. Over de openbare ruimte. 
Verder zijn reacties verzameld over het onderwerp via social media van de gemeente 
(facebook, twitter). 
Het beeld van deze eerste face is dat er interesse is in de Zaanse linten, dijken en Paden. 
Wat mensen er vervolgens over zeggen, loopt uiteen, maar over het algemeen herkent men 
de linten, dijken en Paden als iets typisch Zaans waarje zorgvuldig mee moet omgaan. 
We hebben tevens de concept cultuurhistorische verkenning gedeeld om het document aan 
to scherpen en dat heeft met name vanuit historische verenigingen tot bruikbare aanvullingen 
geleid. 

In de tweede fase (2018 en 2019) zijn we uitvoeriger in gesprek gegaan met partijen die 
betrokken zijn bij dit onderwerp. Belangrijk hierin waren een werksessie met de provincie 
vanwege de relatie met het provinciale beleid en een presentatie bij Zaans erfgoed vanwege 
hun lokale kennis. 
Tot slot hebben we in het voorjaar van 2019 een tweetal fietsexcursies georganiseerd door 
Westzaan en de Stadse Zaan om deelnemers mee to nemen in het verhaal en hun kijk erop 
to Koren. Ook Kier was veel draagvlak voor het onderwerp en dat de gemeente zich hiervoor 
inspant. 

Aansluiting externe ontwikkelingen 
De visie 'De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' is voor het landelijke deel een 
verdere uitwerking van het provinciale beleid, zoals vastgesteld in de leidraad landschap & 
cultuurhistorie (`ensemble Krommenie-Assendelft'). 
Zowel het Provinciale als het Zaanse beleid zetten in op inpassing van ruimtelijke 
ontwikkelingen met behoud van gebiedskwaliteiten. Het kan echter voorkomen dat het lokale 
bestuur op basis van het beleid voor de linten, dijken en Paden een ontwikkeling voorstelt die 
niet past binnen de Provinciale Ruimtelijke Verordening, in de toekomst de Provinciale 
Omgevingsverordening. Zo is recent vastgesteld dat de ontwerp Omgevingsverordening 
NH2O20 geen ruimte biedt voor kleinschalige woningbouwontwikkelingen in het landelijk 
gebied. De gemeente Zaanstad heeft in een bestuurlijke reactie (2020/6564) laten weten 
teleurgesteld to zijn over deze beperkte lokale afwegingsruimte gezien de nauwe 
samenwerking met de provincie bij Zaans beleid voor `linten, dijken en Paden'. 

Financiele consequenties 
Het vaststellen van de visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' heeft geen 
financiele consequenties die gevolgen hebben voor de begroting. 

De visie is een kader waarmee rekening moet worden gehouden bij gebiedsontwikkeling, bij 
opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan en de realisering van projecten. Hierbij 
worden belangen afgewogen en zal ook gekeken worden Haar de cultuurhistorische identiteit 
van de stad. Binnen het spanningsveld van de verschillende maatschappelijke opgaven die 
spelen en de financiele kaders zal worden bekeken in Welke mate bijgedragen kan worden 
aan het realiseren van de visie. Met deze visie is niet vastgelegd hoe de visie concreet 
uitgewerkt wordt en Welke financiele middelen daarvoor nodig zijn. 

Juridische consequenties 
Zowel co~lege als raad stellen de visie en beleidsregels vast 
`De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' is een beleidsstuk dat zowel visie als 
beleidsregels bevat. Deze beleidsregels worden gebruikt om ruimtelijke ontwikkelingen to 
begeleiden, bestemmingsplannen (in de toekomst omgevingsplan en wijziging van het 
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omgevingsplan) op to stellen, maar ook om afwijkingen van het bestemmingsplan en 
omgevingsplan to motiveren. Voor een deel is de raad hiertoe bevoegd, voor een deel het 
college. Daarom stellen beide bestuursorganen de visie en de beleidsregels vast, voor zover 
het hun eigen bevoegdheid betreft. 

De richtlijnen, zoals benoemd onder de kop `beleidsregels' in hoofdstuk 7 van de visie 'De 
identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden' hebben betrekking op ruimtelijke kwaliteit. 
Het zijn beleidsregels in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb. Dit betekent dat de beleidsregels 
worden toegepast bij de uitwerking van de omgevingskwaliteit in de genoemde besluiten. 
De cultuurhistorische verkenning `Historische linten, dijken en Paden in de gemeente 
Zaanstad' wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders conform de 
door de raad vastgestelde erfgoedstrategie. De cultuurhistorische verkenning geeft 
aanbevelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen, het opstellen van bestemmingsplannen (in de 
toekomst omgevingsplan en wijziging van het omgevingsplan) en afwijkingen van het 
bestemmingsplan en omgevingsplan. De cultuurhistorische verkenning bevat aanbevelingen 
maar Been beleidsregels. De aanbevelingen van de cultuurhistorische verkenning zijn 
meegenomen bij het opstellen van de visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en 
Paden'. Omdat de verkenning wel de feitelijke basis is voor de visie wordt de verkenning ter 
kennisname aangeboden aan de raad terwijl de richtinggevende visie ter vaststelling aan de 
raad wordt voorgelegd. 

Communicatie/ vervolgtraject 
Na besluitvorming worden de visie en de cultuurhistorische verkenning gepubliceerd via de 
daarvoor bedoelde kanalen. Ook worden de visie en de cultuurhistorische verkenning 
gepubliceerd op de gemeentelijke website, zodat de informatie voor eenieder makkelijk 
vindbaar is. 
De direct betrokkenen bij de totstandkoming van de visie worden apart geinformeerd. 

Er is op dit moment geen verdere uitwerking van deelgebieden gepland. 

Opstelle~• Peeters, W. 
Versie: 16-6-2020 11:07.'00 
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Raadsbesluit 

De gemeenteraad van Zaanstad, 

Besluit: 

Akkoord to gaan met de visie `De identiteit van Zaanstad — linten, dijken en Paden', 
inhoudende: 

• Een algemene visie op het netwerk van linten, dijken en Paden in relatie tot enkele 
grote ruimtelijke opgaven in de stad; 

• Cultuurhistorie als fundament van de visie; 
• Gebiedsuitwerkingen voor Westzaan en de Stadse Zaan met centraal daarin 

kernwaarden, kansen & bedreigingen; 
• Richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkeling (zoals vaststellen/wijzigen en afwijken van 

het bestemmingsplan/omgevingsplan). 

In de vergadering van ..;~~r:1~~Lki~.,.. . f'~j...-..........~.J~..~.:....i ..~...... .. .....................- 2020 
_1 

De griffier, De voorzitter, 
u~ 
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