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Samenvatting 
 

Met deze Economische Visie maakt Zaanstad de stap naar een 
toekomstbestendige economie, die duurzaam, kennisintensief, 
en inclusief is, en die bijdraagt aan brede welvaart in de stad.  
 
De Zaanse economie zit in de lift, nu is het moment om door te pakken 
De economie van Zaanstad heeft zich in de afgelopen jaren gunstig 
ontwikkeld, er wordt volop in de gemeente geïnvesteerd, en het imago van 
Zaanstad als woon- en werkstad is verbeterd. Bovendien beschikt de stad 
over belangrijke economische troeven: de positie als ‘maakstad’ met een 
sterke maakindustrie, het toonaangevende foodcluster, opkomende 
sectoren als cultuur, creatieve industrie en recreatie & toerisme, een echte 
ondernemerscultuur van aanpakken, en de strategische ligging. Dit stelt 
Zaanstad in de toekomst in staat om nieuwe economische kansen te 
benutten die ontstaan door grote veranderingen in de economie (o.a. de 
energietransitie, circulaire transitie en digitalisering van de economie).  
 
Tegelijkertijd kent de gemeente een aantal serieuze kwetsbaarheden die 
om een antwoord vragen: de economische structuur is vrij eenzijdig (deze 
hangt sterk op industrie en bouw) en nog weinig kennisintensief. 
Bovendien kent Zaanstad relatief weinig banen; dit maakt kwetsbaar. 
Daarnaast moet de industrie fors verduurzamen, raakt de arbeidsmarkt 
steeds meer in disbalans (groeiende krapte, terwijl ook grote groepen aan 
de kant staan), en staat de ‘brede welvaart’ op aspecten onder druk. 
 
Kortom, Zaanstad staat – te midden van grote veranderingen in de 
economie – voor de vraag hoe de stap te maken naar een economie die 
toekomstbestendig is: robuust, duurzaam, kennisintensief en inclusief.  
 
Dubbele doelstelling: én economische ontwikkeling én brede welvaart  
Doel van de economische visie is om én bij te dragen aan economische 
ontwikkeling én aan brede welvaart. Het eerste is bovenal kwalitatief: we 
gaan voor meer diverse, duurzame, en kennisintensieve banen, en 

daarmee voor een toekomstbestendige economie. Tegelijkertijd is de 
ambitie ook om méér banen in Zaanstad te creëren. Dit is noodzakelijk 
voor een robuuste economie. Bovendien is werkgelegenheid onmisbaar 
voor het welzijn van inwoners in brede zin. Concreet willen met Zaanstad 
naar een ratio van gemiddeld 0,46 banen per inwoner (nu: 0,43).  
 
Naast economische ontwikkeling staat ook de bijdrage vanuit economie 
aan brede welvaart centraal: alles wat het welzijn van inwoners in brede 
zin bepaalt. In Zaanstad wordt er met de omgevingsvisie en de 
maatschappelijke visie gewerkt aan zes centrale opgaven, die tezamen de 
brede welvaart in Zaanstad bepalen. Vanuit economie is het doel om óók 
aan de niet-economische opgaven bij te dragen, om zo de brede welvaart 
in Zaanstad te vergroten. 
 
Figuur: vanuit economie bijdragen aan brede welvaart  
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Visie: toekomstbestendige en groeiende economie met brede welvaart 
Zaanstad kent in 2035 een toekomstbestendige economie, die duurzamer, 
kennisintensiever en diverser is dan nu. Ook draagt de economie 
maximaal bij aan brede welvaart in de stad.  
 
Dit wordt bereikt door 5 hoofddoelen voor 2035: 
1. Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat voor het brede MKB 

en speerpuntsectoren food, maakindustrie, bouw, culturele & 
creatieve industrie en recreatie & toerisme. De economie kan alleen 
floreren als de basis op orde is. In Zaanstad is het in 2035 goed 
ondernemen: dienstverlening en accountmanagement voor bedrijven 
is op orde, door economische profilering trekt Zaanstad bedrijven 
aan, en de gemeente werkt lokaal en regionaal samen met bedrijven, 
overheden en kennis- en onderwijspartijen aan een sterke economie. 

2. Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en (be)leefstad. Zaanstad 
is in 2035 een stad in balans, die qua inkomen en opleidingsniveau een 
afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking (‘evenwichtig mix’). 
Dit betekent dat de stad per saldo méér koopkrachtige en méér HBO- 
en WO-geschoolden kent dan nu. Daarbij is Zaanstad voor álle 
doelgroepen – ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen of 
achtergrond – een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad. 

3. Zaanstad is en blijft een woon-werkstad: er is voldoende ruimte 
voor werken in het Zaanstad van morgen, voor bedrijven die 
bijdragen aan economische groei én brede welvaart in Zaanstad. De 
Zaanse bedrijventerreinen en havenlocaties bieden ruimte aan 
bedrijven in de food en maakindustrie, en op kantoorlocaties in 
Zaanstad zijn daaraan gerelateerde kennispartijen gevestigd. 
Gemengde woon-werkmilieus en productieve wijken – zoals de 
Achtersluispolder en het Hembrugterrein – bieden hoogwaardige 
werk- en innovatiemilieus. Ook is de wijkeconomie sterk, dankzij 
investeringen in de ‘mensen’ (onderwijs, werkbegeleiding) als in 
‘stenen’ (meer lokale banen, bv. in de plint).  

4. Een inclusieve arbeidsmarkt in balans kenmerkt Zaanstad, dankzij de 
drieslag van activeren (iedereen laten meedoen), ontwikkelen (van 

kennis en skills) en mobiliseren (aanbod en vraag bij elkaar brengen). 
Kansengelijkheid staat centraal: in Zaanstad kan in 2035 iedereen 
meekomen, ook groepen met afstand tot de arbeidsmarkt en 
inwoners van wijken met een lage participatie. Focus op de 
wijkeconomie draagt daaraan bij. Daarnaast investeren het 
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de gemeenten en werkenden zelf 
continu in het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van 
arbeidskrachten en het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 

5. Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve 
economie. Vertrekkend vanuit het Zaanse DNA – als maakstad en 
foodhub, met ondernemerscultuur en de strategische ligging – spelen 
Zaanse bedrijven een sleutelrol in het verzilveren van economische 
kansen voortkomend uit de grote transities (energie, circulair, digitaal). 
De ‘hands-on’ kennis op de werkvloer, de R&D-faciliteiten van 
koplopers in de industrie, én de kennis van buiten Zaanstad (aanhaking 
op de Amsterdamse kenniseconomie en startup-dynamiek) wordt 
daarbij gebundeld en benut. Dit leidt tot nieuwe economische kansen, 
waardoor Zaanstad én op een hoger groeipad komt, én bijdraagt aan 
een duurzame economie en samenleving. Zo blijft Zaanstad ‘maakstad’, 
mét een grotere kenniscomponent dan nu. 

 
Het vijfde hoofddoel vormt hét vernieuwende element van de visie. 
Zaanstad werkt nu al aan een goed ondernemersklimaat, een aantrekkelijke 
stad, ruimte voor werken en arbeidsmarktbeleid, maar de focus op een 
meer toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie – door in 
te spelen op de kansen van grote transities – is nieuw. Uiteraard moet er 
wel een stevige basis liggen om deze extra stap te kunnen zetten. In de tijd 
gezien zijn vooral de werklocatieopgaven (hoofddoel 3) en 
arbeidsmarktopgaven (hoofddoel 4) urgent; hier ligt dan ook op korte 
termijn de nadruk op. Dit betekent zeker niet dat hoofddoel 5 in de 
‘wachtstand’ moet; integendeel, zonder inzet hierop loopt Zaanstad de 
kans mis een meer duurzame en kennisintensieve economie te worden. 
 
In de doelenboom zijn de hoofddoelen nader uitgewerkt in subdoelen.   
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Beperkte ruimte vraagt om focus en scherpe keuzes 
Zaanstad zet hoog in: meer banen, brede welvaart, verduurzaming en innovatie. 
Tegelijkertijd wordt de druk op de ruimte in Zaanstad alsmaar groter. De stad heeft 
naar verwachting binnen 5 jaar geen uitgeefbare bedrijfsgrond meer, terwijl ruimte 
voor werken noodzakelijk is. Dit vraagt om scherpte prioritering in de uitgifte van 
gronden. Lokale bedrijven met uitbreidingsambities die een locatie in de stad 
achterlaten of transformatie mogelijk maken en bedrijven uit speerpuntsectoren 
hebben prioriteit. De kaart geeft richting aan de ruimtelijke invulling van de visie. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering, gemeentelijke rollen, en prioritering 
De doelen uit de economische visie zijn vertaald in concrete acties, die in 
een apart uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Daarbij staat de 
gemeente niet alleen aan de lat. De doelen kan de gemeente enkel in 
samenwerking met andere lokale spelers (bedrijfsleven, onderwijs) en 
regionale partners (medeoverheden, netwerken) behalen. Daarbij is de 
gemeente lang niet altijd zelf in de lead. De gemeente moet daarom 
verschillende rollen kunnen aannemen:  

• Initiatiefnemend: de gemeente neemt het initiatief tot het uitvoeren 
van deze actie en is hier zelf verantwoordelijk voor. 

• Netwerkend: de gemeente neemt een belangrijke rol, maar doet dat 
in regionale samenwerking of in afstemming met andere partijen. 

• Faciliterend: de gemeente maakt het voor andere partijen mogelijk 
deze actie uit te voeren.  

• Rechtmatig: de gemeente beschermt het algemeen belang en behaalt 
resultaten vanuit het stellen van randvoorwaarden. 

 
Stakeholders kunnen ook verschillende rollen hebben: 
1. Samenwerkingspartners: organisaties die zelf in de lead zijn of waar 

de gemeente direct mee samenwerkt om het resultaat te behalen. 
2. Consensuspartners: organisaties die medewerking en/of 

toestemming aan een bepaalde actie of project moeten verlenen.  
3. Gebruikers: organisaties, bedrijven en/of individuele personen die 

gebruik maken van het resultaat van het project en/of de actie.  
 
Om te bepalen welke acties de meeste prioriteit moeten krijgen in de 
uitvoering, is een afwegingskader opgesteld. In het afwegingskader 
worden acties gescoord op economische impact, bijdrage aan brede 
welvaart, draagvlak in eigen organisatie en onder betrokken stakeholders 
en ‘value for money’. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor bestuurlijke en/of 
politieke afwegingen en het tussentijdse bijstelling van prioriteiten. Tot 
slot is het van belang dat de voortgang van de economische visie wordt 
gemonitord, in samenhang met de voortgang op de strategische doelen 
die in de omgevingsvisie en maatschappelijke visie centraal staan. 
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1 Inleidend hoofdstuk 
 

1.1 Inhoudelijke aanleiding economische visie Zaanstad 
 

De Zaanse economie zit in de lift. Werkgelegenheid en toegevoegde 
waarde zijn de afgelopen jaren gestegen, de bedrijvendynamiek is gunstig, 
er wordt volop in de stad geïnvesteerd, en het imago van Zaanstad als 
woon- en werkstad is verbeterd. Nú is het moment om door te pakken!  
 

Zaanstad beschikt daarbij over belangrijke economische troeven: 

• De Zaanse positie als maakstad, met een divers palet aan bedrijven in 
de maakindustrie (bv. nautische industrie, installatiebranche) is in 
regionaal opzicht onderscheidend. De industrie staat aan de basis van 
regionale en internationale ketens en zorgt voor veel indirecte banen. 

• Het Zaanse foodcluster kent wereldmarktleiders in de voedselindustrie, 
en vormt de linking pin tussen agrarische productie in o.a. Noord-Holland 
Noord en de afzetmarkt wereldwijd. Bovendien speelt de foodsector een 
sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie.  

• De Zaanse bouwsector is groot, en van cruciaal belang voor de regionale 
woningbouwambities en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 

• De creatieve industrie in Zaanstad is in opkomst. Zaanstad biedt, met de 
historische industriële panden langs de Zaan en op het Hembrug, een 
aantrekkelijk milieu voor creatieve ondernemers. Deze sector vormt 
bovendien een bron van inspiratie, innovatie en reuring in de stad. 

• De vrijetijdssector (recreatie en toerisme) heeft groeipotentie in 
Zaanstad, met Hollands industrieel erfgoed en het kenmerkende 
landschap als belangrijke attracties. 

• Naast deze ‘sectorale troeven’ zijn onderscheidende kwaliteiten:  

– De Zaanse ondernemerscultuur van aanpakken. 

– De strategische ligging van Zaanstad in het hart van de MRA 
(Metropoolregio Amsterdam), als onderdeel van het NZKG 
(Noordzeekanaalgebied) en via meerdere verbindingen ontsloten 
(via snelweg, spoor, water, en met Schiphol nabij).  

– Uniek Zaanse karakter (industrieel erfgoed, Hollands landschap).  

Deze troeven vormen het “economisch DNA” van Zaanstad en geven de 
stad een onderscheidende positie in de MRA. Ze stellen Zaanse bedrijven 
bovendien in staat in te spelen op kansen die met grote transities in de 
economie gepaard gaan (zie tekstkader en hoofdstuk 2.3). Door, meer dan 
nu, te focussen op samenwerking en innovatie, kunnen deze kansen 
benut worden. Kortom, Zaanstad kan de stap maken van ‘werkstad’ naar 
exporteur van producten én kennis, mét behoud van de maakfunctie en 
van praktische banen.  
 
Tegelijkertijd is het niet vanzelfsprekend dat de positieve trend doorzet, 
en dat Zaanstad erin slaagt economische kansen te verzilveren. Een aantal 
serieuze opgaven en kwetsbaarheden vragen aandacht:  

• Kwetsbare economische structuur. De Zaanse productiestructuur is 
vrij eenzijdig. De industrie is relatief groot, kent een hoge en 
groeiende toegevoegde waarde, en zorgt voor veel afgeleide 
werkgelegenheid. Echter blijft  de banengroei juist achter. Ook het 
totaal aantal banen in Zaanstad is – de recente groei ten spijt – veel 
lager dan gemiddeld voor een stad van dergelijke omvang. Dit maakt 
de economie kwetsbaar. De opgave is tweeledig: én grote sectoren 
(maakindustrie, food) stimuleren op een hoger groeipad te komen, én 
investeren in opkomende sectoren (diversificatie). 

• Urgente verduurzamingsopgave in de gehele economie, maar in het 
bijzonder van invloed op de sectoren waar Zaanstad groot in is: 
maakindustrie en food. De transities leiden tot economische kansen, 
maar is in de eerste ook een opgave. Het maatschappelijk en 
klimatologisch belang van CO2-reductie op wereldschaal is evident, en 
ook bedrijven in Zaanstad moeten hier een bijdrage aan leveren. 
Bovendien is het ook economisch noodzakelijk om werk te maken van 
de transitie naar een duurzame economie.  
Als de industrie er niet in slaagt CO2-uitstoot, materiaalverbruik en 
milieudruk te verminderen, dan wordt haar economische en 
maatschappelijke positie steeds kwetsbaarder. Dit is een groot 
sociaaleconomisch risico voor Zaanstad.  
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Grote, onvermijdelijke transities bieden economische kansen  
Hoewel de transitie naar een energieneutrale en circulaire economie 
en maatschappij in de eerste plaats bittere noodzaak is vanuit 
klimaatperspectief, en lokaal tot grote consequenties en opgaven in 
termen van ruimtegebruik en infrastructuur leidt, gaan de grote 
economische transities ook gepaard met kansen. Specifiek voor 
Zaanstad hebben we de volgende kansen geïdentificeerd (zie ook 2.3): 

• Energietransitie: de energietransitie gaat gepaard met andere 
manieren van produceren in de industrie, andere manieren van 
bouwen en een grote vraag naar installatie en onderhoud van 
duurzame energievoorzieningen (op land en op zee). In Zaanstad is 
veel kennis en kunde aanwezig in de industrie, installatie en bouw. 
Dit biedt kansen voor Zaanstad om een leidende positie te nemen 
in de verduurzaming van de maakindustrie en de gebouwde 
omgeving.  

• Circulaire transitie: de overgang van een lineaire naar een 
circulaire economie heeft veel impact in sectoren waar Zaanstad 
sterk in is. De maakindustrie moet toe naar circulaire 
productieketens. De foodindustrie speelt een cruciale rol in de 
eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardige en nieuwe 
eiwitbronnen als basis voor ons voedselsysteem). En in de 
bouwsector wordt gebruik van ‘biobased materialen’ (o.a. 
houtbouw) steeds belangrijker. Ook hier geldt: Zaanstad kan – 
vanuit haar sterke basis in food, industrie en bouw – regionaal een 
koploperspositie innemen in de circulaire economie.  

• Digitalisering: de economie en maatschappij worden in 
toenemende mate digitaal. Dit uit zich in tal van sectoren: de 
industrie (automatisering en robotisering met behulp van digitale 
technologieën), logistiek (idem), retail (verschuiving van fysieke 
naar online verkoop), en meer. Zaanstad kan – als maakstad – een 
plek voor ontwikkeling en toepassing van innovaties op ‘Smart & 
Digital Industry’ worden. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het ondernemersklimaat vergt aandacht. Verbeterpunten zijn o.a. de 
economische profilering van Zaanstad, de MKB-dienstverlening en de 
samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente.  

• Arbeidsmarkt in disbalans. De arbeidsmarkt wordt alsmaar krapper. 
Vooral technisch personeel en ICT-ers zijn steeds moeilijker te vinden, 
terwijl deze groepen juist essentieel zijn in het licht van de grote 
transities. Tegelijkertijd veranderen de eisen aan personeel en bestaat 
het risico dat groepen aan de kant komen te staan. 

• Kansengelijkheid en inclusieve samenleving: er bestaan in Zaanstad 
grote sociaaleconomische verschillen tussen wijken (kijkend naar 
opleidingsniveau, inkomen, participatie, etc.). Een groeiende 
tweedeling in Zaanstad werkt sociaaleconomisch ontwrichtend.  

• Brede welvaart. Ook het bredere leef- en woonklimaat van Zaanstad 
staat op bepaalde aspecten onder druk. De krapte op de huizenmarkt 
is ook in Zaanstad groot, het voorzieningenniveau sluit niet altijd aan 
op de vraag, en het thema gezonde leefomgeving vraagt om 
aandacht.  
 

Kortom, Zaanstad staat – te midden van grote transities in de economie – 
voor de vraag hoe de stap voorwaarts te maken, naar een 
toekomstbestendige economie, die duurzaam, kennisintensief, en 
inclusief is. De Economische Visie Zaanstad geeft antwoord op die vraag. 
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1.2 Doel: economische ontwikkeling én brede welvaart  
 

Dubbele doelstelling: én economische ontwikkeling, én brede welvaart  
De doelstelling van de economische visie is om bij te dragen aan 
economie én aan brede welvaart:  

 
1. Toekomstbestendige, kennisintensieve en duurzame Zaanse 

economie op een hoger groeipad. Doel van de visie is een positieve 
economische ontwikkeling van Zaanstad. Dit doel is bovenal 
kwalitatief: we gaan voor meer diverse, duurzame, en meer 
kennisintensieve banen, en daarmee voor een robuuste en 
toekomstbestendige economie. Tegelijkertijd is er ook een ambitie 
voor banengroei gedefinieerd, vanuit de constatering dat voldoende 
banen in de eigen gemeente noodzakelijk zijn voor een robuuste 
economie én bijdragen aan brede welvaartsdoelen (zie tekstkader 
rechts). Daarbij is de banengroei bewust gerelateerd aan de groei van 
het aantal inwoners (doel: naar een ratio van 0,46 baan/inwoner). 
 

2. Brede welvaart: de economie moet bovendien maximaal bijdragen 
aan de brede welvaart in Zaanstad. Brede welvaart “omvat alles wat 
mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook 
om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale 
cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.” (PBL).  
Een sterke economie zorgt voor banen, inkomen, zekerheid, en 
zingeving, en is daarom een belangrijke component van welvaart in 
brede zin. Dit zijn zaken die direct aan de inwoners van Zaanstad zelf 
ten goede komen. Tegelijkertijd is het doel van de economische visie 
ook om aan andere aspecten van brede welvaart voor inwoners van 
Zaanstad – zoals kansengelijkheid, gezondheid, en duurzaamheid – bij 
te dragen, in lijn met de bredere beleidsinzet van de omgevingsvisie 
en de maatschappelijke visie (zie paragraaf 1.3).  
Een begrip gerelateerd aan brede welvaart is de donuteconomie; dit 
is in hoofdstuk 3.1.3 nader uitgewerkt.  

  

Waarom inzet op een hoger economisch groeipad in Zaanstad 
Met Amsterdam als banenmagneet en buur kent Zaanstad veel 
uitgaande pendel. De stad zou kunnen berusten in een rol als 
forenzenstad, maar kiest daar nadrukkelijk niet voor. Met 
MAAK.Zaanstad heeft de gemeente uitgesproken een woon- én 
werkstad te willen zijn. Zaanstad is al van oudsher een woon-werkstad. 
De aard van het werken verandert volop (duurzamer, moderner, 
kennisintensiever), maar dát er voldoende (ruimte voor) economie in 
Zaanstad moet overblijven, staat buiten kijf. 
 
In deze visie bouwt Zaanstad voort op deze keuze, met als argumenten: 

• Robuuste economie: Zaanstad zet in op een toekomstbestendige en 
diverse economie in eigen gemeente, om conjunctuurschommelingen 
en structurele veranderingen goed te kunnen opvangen.   

• Meer evenwicht in pendel: de grote pendelstroom van Zaanstad naar 
Amsterdam doet een zwaar beroep op het mobiliteitssysteem. Meer 
banen in eigen gemeente leidt tot een efficiëntere benutting van het 
vervoerssysteem, minder CO2-uitstoot en minder reistijdverlies.  

• Bijdrage aan economie MRA: In MRA-verband draagt elke regio bij 
aan groei en brede welvaart. Zaanstad heeft, met o.a. de sterke 
food- en maakindustrie, onderscheidende kwaliteiten. Deze sectoren 
zorgen ook voor veel banen elders in de MRA (diensten, logistiek). 
Zaanstad pakt zijn verantwoordelijkheid, investeert in de eigen 
economie, en draagt zo bij aan welvaart op MRA-niveau (zie ook 
hoofdstuk 1.3). 

• Inclusieve samenleving: Voldoende banen nabij op alle niveaus (óók 
MBO en lager) is een randvoorwaarde voor participatie en een 
inclusieve arbeidsmarkt. Juist kwetsbare doelgroepen in de 
arbeidsmarkt zijn immers geneigd minder ver te reizen voor werk.  

• Welzijn: De mogelijkheid van werken dichtbij huis komt ten goede 
aan het functioneren van huishoudens (minder reistijdverlies). Ook 
zorgt werk voor maatschappelijke zingeving en zelfredzaamheid 
(meer verdienvermogen) en daarmee voor meer welzijn. 
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Beperkende factoren vragen om focus en scherpe keuzes 
Zaanstad zet met haar economische visie hoog in: meer banen, brede 
welvaart, verduurzaming en innovatie. Tegelijkertijd spelen er belangrijke 
beperkende factoren, waar we in de visie rekenschap van geven:   

• Gebrek aan ruimte: Zaanstad verstedelijkt, waardoor de druk op de 
ruimte groeit. De opgaven waar Zaanstad voor staat vragen allemaal 
ruimte, die beperkt is in de gemeente. Er is sprake van een ruimte-
tekort op bedrijventerreinen, en de ambitie om wonen en werken op 
gebiedsniveau te mengen is in praktijk niet altijd eenvoudig. 

• Beperkt human capital: de werkloosheid is, ook in Zaanstad, 
historisch laag, en door demografische trends en o.a. de 
energietransitie neemt de krapte alleen maar toe. Tegelijkertijd kent 
Zaanstad een lage participatiegraad, is er sprake van onderbenut 
arbeidspotentieel, en is de mobiliteit tussen sectoren beperkt.   

• Beperkte ambtelijke capaciteit: het ambtelijk apparaat moet keuzes 
maken: niet alles kan, en zeker niet tegelijk.  

De beperkingen in termen van ruimte en human capital worden in 
hoofdstuk 2 (analyse) nader toegelicht en gekwantificeerd. 
 
Dit betekent met het oog op de economische visie: 

• Selectief zijn in ruimtegebruik: aan welke bedrijven en functies biedt 
Zaanstad ruimte, en aan welke niet? 

• Selectief zijn in economische keuzes: niet voor alle economische 
kansen zijn ook de mensen te vinden; zet én in op sectoren waar we 
nu geschikt human capital voor hebben, maar ook op sectoren 
waarvoor Zaanstad nieuwe groepen werkenden kan aantrekken. 

• Selectief zijn in de ambtelijke inzet: waar zet de gemeente samen 
met partners actief op in en besteedt ze capaciteit aan?  

 
In hoofdstuk 3 worden ruimtelijk-economische keuzes voorgesteld en 
nader onderbouwd. Leidend daarbij is steeds de bijdrage aan de twee 
hoofddoelen van de visie: een hoger economisch groeipad, en brede 
welvaart. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma komen we 

bovendien tot keuzes qua ambtelijke inzet aan de hand van een 
afwegingskader (zie hoofdstuk 4).  
 

1.3 Positionering economische visie in regio en eigen gemeente 
 

Regionale positionering: economische visie Zaanstad in MRA-verband 
De MRA is een metropool met meerdere kernen (‘polycentrisch’): 
weliswaar is Amsterdam het hart, maar de regio kent meerdere stedelijke 
centra (bv. Almere, Haarlem, Haarlemmermeer, én Zaanstad). De 
gemeenten en provincies in de MRA kiezen voor een strategie waarbij 
deze meerkernige structuur versterkt wordt; niet ‘alle ballen op 
Amsterdam’, maar vergroten van het economisch kerngebied en groei in 
de diverse kernen van de MRA (dus ook buiten Amsterdam). 
 
Dit biedt kansen voor Zaanstad: de gemeente kan, als directe buur, nog 
meer dan nu profiteren van de hoogstedelijke dynamiek en de sterk 
groeiende economie van Amsterdam. Amsterdam kent een breed palet 
aan kennispartijen en een dynamisch start-upklimaat met o.a. een sterke 
ICT-sector. Er liggen kansen voor Zaanse bedrijven in o.a. de food en de 
maakindustrie om hier de verbinding mee te zoeken en zo een kennis- en 
innovatiecomponent aan hun bestaande activiteiten toe te voegen. Ook 
voor sectoren als recreatie & toerisme (spreiding van toeristische druk), 
cultuur en creatieve industrie (complementair aanbod op regioniveau) is 
regionale samenwerking en ‘kijken over grenzen’ noodzakelijk.   
 
Niet alleen is de regio belangrijk voor Zaanstad, Zaanse bedrijven zijn ook 
essentieel voor de regio. Zaanstad levert een belangrijke bijdrage aan de 
economische ontwikkeling en het verdienvermogen van de Zaanstreek 
en van de MRA als geheel. De sterke Zaanse maak- en foodindustrie 
vormt de basis van regionale productieketens en zorgt voor indirecte 
banen – in de logistiek, installatie, onderhoud, zakelijke diensten, etc. De 
industrie en installatiebranche kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
de energietransitie in het hele Noordzeekanaalgebied. En de bouwsector 
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is onmisbaar voor de regionale verstedelijkingsopgave. Het is daarom óók 
regionaal van groot belang om de sterke Zaanse sectoren te versterken.  
Aan de meerkernige structuur van de MRA zijn ook nadelen verbonden; in 
vergelijking met metropolen met één kern treden er minder 
agglomeratievoordelen op. Met andere woorden: de economische 
voordelen die ontstaan door nabijheid van bedrijvigheid, gaan deels 
verloren. Dit kan deels worden ondervangen door optimale verbindingen, 
zowel fysiek als ‘mentaal’. Oftewel: randvoorwaardelijk voor de 
economische inzet van Zaanstad in regionaal perspectief, zijn goede 
verbindingen (via HOV: hoogwaardig openbaar vervoer) én regionale 
verbondenheid in netwerken en samenwerkingsverbanden. 
 
De economische visie Zaanse sluit ook aan op de regionale economische 
inzet van Zaanstreek-Waterland, op een inclusieve arbeidsmarkt, op 
innovatie (o.a. in food, bouw, maakindustrie) en op een adequaat aanbod 
van werklocaties en voorzieningen. Ook de samenwerking in het verband 
van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) vormt een belangrijke regionale 
pijler onder de economische visie. 
 
Positionering t.o.v. omgevingsvisie en maatschappelijke visie Zaanstad 
De omgevingsvisie (ruimtelijk domein) en de maatschappelijke visie 
(sociaal domein) van Zaanstad vormen de belangrijkste kaders van het 
Zaanse beleid. De economische visie sluit op deze twee beleidskaders aan 
en levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren ervan.  
 
Zowel de omgevingsvisie als de maatschappelijke visie dragen bij aan het 
vergroten van de brede welvaart in Zaanstad. Dit gebeurt langs inzet op zes 
strategische opgaven: welvarende stad (economie), verstedelijking, 
kansengelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De economische 
visie vormt de uitwerking van één van de zes opgaven, én draagt bij aan de 
andere vijf opgaven. Daarmee is economie geen op zichzelf staand doel, 
maar draagt het in samenhang met ander beleid bij aan brede welvaart. 
 

Concreet gaan we met de economische visie steeds op zoek naar koppel-
kansen: hoe kan economie aan andere opgaven bijdragen? Denk aan: 

• De inzet op een sterke economie in de breedte (met aandacht voor 
sectoren als retail, recreatie en toerisme, cultuur en creatieve industrie) 
draagt bij aan een aantrekkelijke stad (verstedelijking) 

• Duurzame innovaties kunnen het gebruik van fossiele grondstoffen 
reduceren (duurzaamheid) én milieudruk verminderen (gezondheid).   

• De visie zet in op zorg als economische kans (uitbouw lifescience & 
healthcluster Kogerveld), dit draagt bij aan de opgave gezondheid. 

• De economische visie draagt op diverse manieren bij aan de 
maatschappelijke visie en de opgave kansengelijkheid. Zo zet de 
economische visie in op voldoende banen en een inclusieve 
arbeidsmarkt, met extra aandacht voor zwakkere wijken en voor 
doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (differentiatie). Dit 
draagt bij aan kansengelijkheid en aan veiligheid in wijken. Ook de 
inzet van de economische visie op de wijkeconomie – het gericht 
versterken van het sociaaleconomische perspectief van wijken, 
dankzij inzet op ‘mensen’ en ‘onroerend goed’ (zie subdoel 3.4) 
draagt bij aan de maatschappelijke visie. Dit zorgt namelijk voor meer 
kansengelijkheid, veiligheid en gezondheid, in die wijken die nu het 
kwetsbaarst zijn. 

 
De ‘bloemfiguren’ op de volgende pagina laten zien op welke thema’s de 
raakvlakken tussen economie (‘welvarende stad’) en de andere strategische 
opgaven zitten, én op welke onderwerpen economie bijdraagt aan de 
maatschappelijke visie (met durven differentiëren, basis op orde, en 
verschillen overbruggen én omarmen als uitgangspunten). 
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Figuur: Raakvlakken economie met andere strategische opgaven omgevingsvisie 

 
Figuur: Raakvlakken economie met maatschappelijke visie 
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Er kan ook sprake zijn van een spanningsveld tussen opgaven. Economische 
activiteiten kunnen bijvoorbeeld soms ten koste gaan van vooruitgang op 
opgaven als duurzaamheid en gezondheid. We zijn ons hier bewust van, en 
toetsen economische keuzes aan de overige opgaven: zijn deze hier niet 
strijdig mee? Waar er een mogelijk spanningsveld is, zoeken we de balans: 
hoe kunnen we de bijdrage aan brede welvaart maximaliseren? Zo kiest de 
economische visie voor versterking van het maakprofiel van Zaanstad, maar 
wel binnen ruimtelijke condities en met extra aandacht voor verduurzaming 
en digitalisering. Productie mag, maar op verantwoorde wijze.  
 
Positionering economie ten opzicht van andere beleidsvelden 
De economische visie richt zich op economisch beleid (met instrumenten 
als accountmanagement, dienstverlening, profilering, acquisitie, etc.). 
Voor een sterke economie moet echter ook over beleidsgrenzen heen 
gekeken worden. Onder andere bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, 
maatschappelijke voorzieningen, en groene en gezonde leefomgeving 
bepalen de aantrekkelijkheid van Zaanstad als woon- én werkstad.  
Een integrale blik is dus noodzakelijk om tot een economische sterke stad 
te komen. Daarom is bij het opstellen en uitvoeren van de economische 
visie intersectoraal samengewerkt, en agendeert de visie diverse opgaven 
en behoeften op andere beleidsvelden. Binnen deze andere beleidsvelden 
wordt hier invulling aan gegeven. In het bijzonder lichten we onderwijs- 
arbeidsmarktbeleid uit; een inclusieve economie en arbeidsmarkt geldt 
als één van de doelen van de visie. We benoemen daarom de benodigde 
inzet op onderwijs en arbeidsmarkt op hoofdlijnen in de visie; in apart 
arbeidsmarktbeleid wordt hier nader invulling aan gegeven. 
 
Dit betekent tegelijkertijd dat er grenzen zitten aan wat binnen EZ-kader 
te bereiken is: niet elk vraagstuk op (raakvlakken met) andere 
beleidsvelden is op te lossen via economisch beleid. Op de genoemde 
thema’s moeten oplossingen mede vanuit aanpalende beleidsvelden 
komen en kunnen ook andere belangen spelen.  

 
 
Gemeentelijke rollen: gemeente als actor in complex speelveld  
Een laatste belangrijke kanttekening is dat de gemeente Zaanstad slechts 
één van de vele (f)actoren is die – lokaal, regionaal en (inter)nationaal – 
de koers van de economie bepalen en/of stimuleren. De gemeente zal 
moeten samenwerken met publieke en private partners in Zaanstad zelf 
en in de brede regio, en is voor het behalen van de doelen uit de visie ook 
deels afhankelijk van deze partijen.  
 
Dit betekent dat de visie – en het aparte uitvoeringsprogramma – niet 
alleen de inzet van Zaanstad zelf beschrijft, maar juist ook de inzet van 
Zaanstad op samenwerking met andere partners. Daarbij kan de 
gemeente verschillende rollen aannemen: 

• Initiatiefnemend: voor een deel van de doelen in de visie neemt de 
gemeente het initiatief en verantwoordelijkheid tot uitvoering. Soms 
is de rol ook ‘aanjagend’, wanneer de gemeente een ontwikkeling op 

Aansluiting op bestaand beleid 
• De Zaanse Omgevingsvisie  (in ontwikkeling). 

• De Maatschappelijke Visie uit 2021.  

• Strategie bedrijventerreinen uit 2021.  

• De actualisatie van de kantorenstrategie (in ontwikkeling). 

• De detailhandelsvisie Zaanstad 2015-2025 en de regionale 
detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland (2022).   

• De toeristische visie Zaanstad 2021-2025. 

• De Cultuurvisie 2019-2030 uit 2019. 

• Het Zaans Mobiliteitsplan 2040 (2021). 

• Woonvisie Metselen aan het Zaans Mozaïek (2019). 

• Het Zaans Klimaatakkoord 2.0 (2021). 

• Verschillende beleidsstukken vanuit MAAK.Zaanstad. 

• Regionaal: verstedelijkingsstrategie MRA (lopend), Monitor Plabeka 
(2021) en CES 1.0 NZKG (2021).  

In het bijlagedocument is een niet-uitputtend overzicht opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In figuur 1 is de samenhang tussen economie en de andere strategische 
thema’s verbeeld. Hierbij is illustratief aangegeven welke relevante 
onderwerpen en vraagstukken er spelen op de raakvlakken van economie 
met de andere strategische thema’s. 
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gang brengt en het initiatief gaandeweg door andere partijen kan 
worden overgenomen. 

• Netwerkend: de gemeente zoekt actieve samenwerking en frequent 
contact met bedrijven, onderwijs en regiopartners, zowel in de 
totstandkoming als uitvoering van de visie. Alleen dan kunnen we 
doelen worden gerealiseerd.   

• Faciliterend: Bedrijven bepalen primair zelf welke kansen voor 
innovatie, groei en verduurzaming zij realiseren, en de gemeente 
faciliteert. 

• Rechtmatig: de gemeente beschermt het algemeen belang en behaalt 
resultaten vanuit het stellen van randvoorwaarden.    

 
Tot slot kiest Zaanstad voor adaptief beleid: inspelen op actuele 
ontwikkelingen. De voortgang wordt daartoe continu gemonitord, en 
acties flexibel kunnen worden bijgesteld (zie hoofdstuk 4). 
 

1.4 Totstandkoming en stand van zaken proces 
 
In de totstandkoming van de economische visie zijn veel partijen 
betrokken, intern en extern. Concreet zijn de volgende stappen gezet: 

• Bureau-onderzoek en data-analyse van de Zaanse economie. 

• Verkennend gesprek met wethouder Economische Zaken, dhr. 
Krieger.  

• Drie expertsessies (verduurzaming economie, arbeidsmarkt, 
digitalisering en innovatie) met externe stakeholders (Zaanse en 
regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke 
organisaties, Provincie Noord-Holland, MRA, Noordzeekanaalgebied 
(NZKG), en diverse ambtelijke experts vanuit de gemeente Zaanstad. 

• Twee brede ambtelijke sessies om (tijdens de eerste sessie) de 
bevindingen uit de analyse en de expertsessies te toetsen, de input op 
te halen voor de visie, en (tijdens de tweede sessie) de conceptvisie te 
toetsen en aan de slag te gaan met het uitvoeringsprogramma.  

• Diverse verdiepende gesprekken met Zaanse ondernemers, vanuit 
verschillende sectoren, en personen binnen de gemeente Zaanstad, 

die betrokken zijn bij de economische visie vanuit verschillende 
Zaanse opgaven en projecten (o.a. arbeidsmarkt/onderwijs, 
cultuur/creatieve economie en transformatie Achtersluispolder).  

• Regelmatige afstemming met het ambtelijk kernteam dat vanuit de 
gemeente Zaanstad de opdracht begeleidt, met de ambtelijk 
opdrachtgever en met overige collega’s en gremia binnen de 
gemeente Zaanstad (o.a. MAAK.managers, sectorhoofden).  

• Meerdere reactierondes op conceptversies van de visie vanuit het 
kernteam, de begeleidingsgroep en een bredere ambtelijke 
vertegenwoordiging. 

• Een overleg met concerndirectie om de conceptvisie te presenteren 
en een aantal aandachtspunten te bespreken. 

• De visie is in de verschillende relevante stafoverleggen met 
portefeuillehouders besproken; opmerkingen hieruit zijn verwerkt. 

 
Op dit moment ligt er een concept-eindversie 2.0 van de visie. In deze 
versie van de visie zijn de reacties vanuit de gemeente Zaanstad op 
eerdere conceptstukken in meerdere rondes verwerkt. Voorliggende 
versie wordt na bespreking in het college van B&W extern gedeeld en 
besproken met stakeholders in het kader van consultatie. Vervolgens 
worden de opbrengsten uit de externe consultatie verwerkt en wordt de 
visie afgerond voor bestuurlijke besluitvorming. 
 
Naast de visie ligt er ook een apart concept-uitvoeringsprogramma, die 
ambtelijk wordt besproken en aangescherpt en vervolgens gericht met 
betrokken stakeholders wordt besproken. Het UVP is een dynamisch 
ambtelijk document, dat als zodanig niet bestuurlijk wordt vastgesteld. 
 

1.5 Leeswijzer 
 
Dit document bestaat uit 4 hoofdstukken. Volgend op dit eerste, 
inleidende hoofdstuk schetst hoofdstuk 2 de economische analyse op 
hoofdlijnen, en gaat in op de kansen en opgaven voor Zaanstad. Ook de 
kansen vanuit de grote transities in de economie worden nader 
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beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een samenvattende SWOT-
analyse. 
In Hoofdstuk 3 wordt de visie beschreven in paragraaf 3.1: de 
hoofddoelen, met SMART-doelstellingen, een nadere keuze en 
onderbouwing voor speerpuntsectoren en een ‘doelenboom’ die hoofd- 
en subdoelen weergeeft. Dit wordt gevolgd door 3.2, waarin per subdoel 
de bijdrage aan de strategische opgaven uit de omgevingsvisie is 
aangegeven, evenals strategische lijnen (hoe wordt het subdoel behaald)?  
 
In hoofdstuk 4 is de wijze van uitvoering toegelicht, met aandacht voor de 
gemeentelijke rollen, samenwerking met stakeholders, prioritering van 
acties (afwegingskader) en monitoring.  
 
In een apart document is het Uitvoeringsprogramma (UVP) opgenomen, 
dit bevat – gestructureerd naar hoofd- en subdoel – een overzicht van 
concrete acties voor de periode 2022-2026. Aangezien het een dynamisch 
document voor de kortere termijn betreft, dat continu kan worden 
bijgesteld, is het UVP losgekoppeld van de visie zelf, die meer tijdloos is 
en tot aan 2035 vooruitkijkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven: het stadshart van Zaandam (Inverdam), onder: Hembrugterrein 
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2 Analyse Zaanse economie    

Uit de economische analyse van Zaanstad komt een gemengd 
beeld. Enerzijds is het vestigingsklimaat van Zaanstad op 
hoofdlijnen op orde, en kent de gemeente een aantal sterke 
economische troeven, die ze nog beter kan benutten. 
Anderzijds staat Zaanstad voor een aantal grote opgaven, die 
de economische ambities in de weg kunnen staan.  
 
2.1 Zaanstad: een stad van twee gezichten? 
 

Voor deze economische visie is een uitgebreide economische analyse 
uitgevoerd. Deze is als bijlage toegevoegd bij de economische visie. In dit 
hoofdstuk lichten we de belangrijkste punten uit de analyse toe.  
 

 

Economie: De foodsector, maakindustrie, bouw en logistiek zijn stuk 
voor stuk sterke en oververtegenwoordigde sectoren in Zaanstad. 
Deze sectoren zijn diep in de gemeente geworteld, brengen 
bedrijven voort die tot de internationale top behoren, en geven 
profiel aan de economie van Zaanstad. De creatieve industrie en de 
toeristische sector zijn sectoren met groeipotentieel. 
 
Tegelijkertijd is de Zaanse economie en productiestructuur relatief 
eenzijdig: de economie leunt relatief sterk op de genoemde grote 
sectoren. Vooral de industrie is relatief groot, terwijl de banengroei 
juist in die sector de afgelopen jaren is achtergebleven. Sectoren die 
snel groeien, zoals zakelijke diensten, cultuur en ICT, zijn juist 
relatief klein in Zaanstad. In algemene zin is de productie-
component in de Zaanse economie groot, terwijl de kennis- en 
innovatiecomponent relatief klein is. Ook het totaal aantal banen in 
Zaanstad is – de recente groei ten spijt – veel lager dan gemiddeld 
voor een stad van dergelijke omvang. Dit maakt Zaanstad 

kwetsbaar; economische veranderingen en externe bedreigingen 
(met COVID- en de Oekraïne-crises als recente voorbeelden), vragen 
om een robuuste en diverse economie.  
 
Tot slot zorgen bedrijven in onder meer de food en de maakindustrie 
voor een hoge CO2-uitstoot. Ook zorgen ze soms voor druk op de 
leefomgeving (lucht, geluid, verkeer en geur). Deze bedrijven staan 
voor de forse opgave om de transitie in te zetten naar duurzame en 
schone productiemodellen.  

 
Figuur: gemiddelde banengroei per sector in Zaanstreek 1996-2019 
(verticale as) en relatieve grootte t.o.v. MRA als geheel (horizontale as) 
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Werklocaties: Zaanstad kent bovengemiddeld veel bedrijvigheid op 
bedrijventerreinen (zie figuur) en beschikt over een breed palet aan 
werklocaties in diverse segmenten: van hoogwaardige bedrijven-
terreinen tot haventerreinen. Bovendien transformeren meerdere 
bestaande bedrijventerreinen in het kader van MAAK.Zaanstad tot 
gemengde woon-werkgebieden, met de Achtersluispolder in 
Zaandam-Zuid als belangrijk voorbeeld. Hiermee ontstaan nieuwe, 
aantrekkelijke woon-werkmilieus, die het industriële karakter 
combineren met een hoog voorzieningenniveau, goede 
bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn bij uitstek milieus die 
aantrekkingskracht hebben op meer kennisintensieve en 
snelgroeiende bedrijven. Tot slot biedt de gemeente op enkele 
kantoorlocaties (waaronder Inverdan/Zaandam centrum) ruimte 
aan kennisintensieve bedrijven (al is Zaanstad geen echte kantoren-
stad; slechts 8% van de banen zijn op kantoorlocaties te vinden).  
 
Hoewel Zaanstad veel werklocaties kent, is de uitbreidingsruimte 
voor bedrijven in de gemeente zeer beperkt (zie ook paragraaf 2.2). 
De bedrijventerreinen die transformeren naar gemengde woon-
werkgebieden kunnen niet alle huidige bedrijvigheid huisvesten. En 
de ruimte op Hoogtij, de enige grootschalige ontwikkellocatie voor 
bedrijven in Zaanstad, is grotendeels al uitgegeven of gereserveerd. 
Kortom, in de ‘strijd om de ruimte’ blijkt het lastig om in voldoende 
ruimte voor werken te voorzien. De uitdaging is om de economische 
ambities te realiseren binnen de bestaande fysieke en milieuruimte. 
 

 

Innovatie: Zaanstad kent (regionale vestigingen van) 
toonaangevende, internationale bedrijven met een eigen R&D-
afdeling, onder meer in de food- en proces-, en textielindustrie. De 
ligging in de MRA, nabij diverse kennis- en onderwijsinstellingen op 
alle niveaus, biedt veel kansen.  
 
Op dit moment zijn kennisintensieve sectoren in Zaanstad echter 
relatief klein, kent de gemeente geen echt ‘innovatie-ecosysteem’ 

waarin bedrijven en kennispartijen samenwerken, en blijft het 
aandeel HBO- en WO-geschoolden – nodig voor innovatie – in de 
beroepsbevolking achter bij het regionale gemiddelde.  

 
Figuur: spreiding van bedrijven en werkgelegenheid  

 
Bron: LISA 2021 
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Toerisme en recreatie: Ondanks de recente coronacrisis is het 
toeristisch-recreatief perspectief voor Zaanstad gunstig. De stad 
heeft een authentieke en inspirerende historie, dankzij het erfgoed 
(pakhuizen, houtbouw, sluizen, molens) en het onderscheidende 
Hollandse landschap (groen en water, met de Zaan als icoon). De 
Zaanse Schans is de belangrijkste attractie van de gemeente, maar 
de vele bezoekers zetten ook de lokale leefbaarheid onder druk. De 
uitdaging is om toeristen en recreanten te verleiden ook andere 
gebieden in Zaanstad te bezoeken. Hiertoe wordt onder meer de 
Zaanbocht de komende jaren verder ontwikkeld, evenals het 
Hembrugterrein. 
 

 

Detailhandel en binnenstedelijke economie: Enerzijds heeft 
Zaanstad de afgelopen jaren met het herontwikkelingsprogramma 
Inverdan veel in het centrum van Zaanstad geïnvesteerd. Het 
centrum is aantrekkelijker geworden en verdicht, en staat ook 
buiten de gemeente steeds meer bekend als winkelgebied met een 
groot aanbod. Daarnaast heeft Zaanstad een Perifere Detailhandels 
Vestiging (PDV)-cluster met een regionale aantrekkingskracht op 
Zuiderhout.  
 
Anderzijds staat de binnenstad van Zaanstad en de overige 
hoofdwinkelgebieden (Wormerveer-centrum en Krommenie-
centrum) voor grote uitdagingen die ook veel andere kernen van 
steden kennen. Ook gaat de verschuiving van fysieke naar online 
winkelverkoop – een proces dat door de coronacrisis verder is 
versneld – onverminderd door. Dit leidt tot omzetdaling, en een 
afname van het aantal winkelmeters, en een toenemende 
winkelleegstand (12% in 2021).  Dit vraagt om een nieuw 
economisch perspectief voor de binnenstad. In het visiedocument 
"Morgen in Zaandam" (van Bedrijven Investerings Zone (BIZ) 
Zaanstad) zijn  hiertoe drie hoofdlijnen genoemd: “van winkelen 
naar verblijven, wonen en werken”, “van versnippering naar 
focusgebieden, en “van eenvormigheid naar eigenheid”. 

 
Zorg: Zaanstad heeft een uitgebreid aanbod aan eerste- en 
tweedelijns zorgvoorzieningen. Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is 
het algemene streekziekenhuis. Voor complexere zorg zijn de 
Amsterdamse Universitaire Medische Centra dichtbij. Evenals elders 
zijn in Zaanstad veel mensen werkzaam in de zorg. Met de groeiende 
bevolking en de voortschrijdende vergrijzing is de verwachting dat 
de werkgelegenheid in de zorg nog verder groeit, waarbij de 
arbeidsmarkt nu al een beperkende factor is. Er is potentie in 
Zaanstad om hier andere bedrijvigheid aan te koppelen, 
bijvoorbeeld op het vlak van medische apparaten, hulpmiddelen en 
ICT voor zorginnovatie. De omgeving van station Kogerveld en het 
ZMC wordt als concentratiegebied voor versterking van het 
zorgaanbod en daaraan gerelateerde bedrijvigheid gezien. 
Opgemerkt wordt dat de genoemde groeipotentie er zeker is, maar 
in Zaanstad niet wezenlijk groter is dan elders. 
 

 

Bereikbaarheid: Zaanstad is aangesloten op het landelijke net van 
snelwegen, spoorwegen (met Intercitystation Zaandam), 
waterwegen (aan het IJ en in het Noordzeekanaalgebied), en in de 
nabijheid van Schiphol. De externe bereikbaarheid is daarmee 
grotendeels op orde. 
 
Daarentegen staat de gemeente voor een forse lokale mobiliteits-
opgave, die alleen maar groter wordt door de toekomstige 
woningbouwplannen: de interne (auto) bereikbaarheid is matig, er is 
sprake van flinke congestie op de provinciale wegen en er moet fors 
geïnvesteerd worden in toekomstbestendige mobiliteit (met HOV en 
fietsverbindingen). Ook dreigt ‘vervoers-armoede’ – niet in staat zijn 
om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten vanwege 
gebrekkige mobiliteitsmogelijkheden – in bepaalde wijken (o.a. in 
Zaandam Oost). Tot slot is optimalisatie van de digitale 
bereikbaarheid een voorwaarde voor een toekomstbestendige 
economie.  
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Wonen & Leefbaarheid: Zaanstad staat bekend om het kenmerkende 
Zaanse woon-en leefkarakter, met cultureel en industrieel erfgoed, 
herkenbare architectuur, en het vermaarde Zaanse landschap. Ook is 
er recent veel geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van Zaanstad 
(onder meer in het centrum), in het kader van MAAK.Zaanstad.  
 
Maar het Zaanse woon- en leefklimaat kent ook een aantal 
zorgpunten. Zo staat de woningmarkt (net als regionaal) sterk onder 
druk. Ook zijn er zorgen over milieu en leefbaarheid, in relatie tot de 
aanwezigheid van industrie in Zaanstad die vaak nabij of zelfs in 
woonwijken gevestigd is. De detailhandel staat steeds meer onder 
druk, terwijl het culturele aanbod in Zaanstad (te) beperkt is voor een 
stad van dergelijke omvang. Op het gebied van recreatie en toerisme 
wordt er tot slot een gebrek aan spreiding van toeristische druk 
ervaren, onder meer in de omgeving van de Zaanse Schans.   
 

Figuur: Opleidingsniveau bevolking 15-75 jaar (CBS, 2020) 

  
 
 

 

Onderwijs en arbeidsmarkt & inclusie: Op arbeidsmarktgebied 
scoort Zaanstad redelijk gemiddeld: de werkloosheid staat historisch 
laag, en het aanbod op de arbeidsmarkt groeit. Bovendien is 
Zaanstad één van de weinige steden in Nederland waar de 
potentiële beroepsbevolking groeit; een belangrijke troef in een 
vergrijzend land.  

Tegelijkertijd scoort Zaanstad in de sociaaleconomische index van de 
Atlas voor gemeenten matig. Daarbij valt op dat Zaanstad grote 
sociaaleconomische verschillen kent tussen verschillende 
doelgroepen en wijken (zie kader rechts). Tot slot is er sprake van 
een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt; de arbeidsmarkt kwalitatief en kwantitatief raakt 
steeds meer in disbalans. Dit wil zeggen dat er sprake is van 
oplopende krapte, terwijl er ook een relatief lage participatiegraad is 
in bepaalde wijken (kwantitatief) en relatief grote tekorten aan ICT- 
en technisch personeel, terwijl ook de eisen aan werk(enden) snel 
veranderen (kwalitatief). Tegelijkertijd is de huidige krapte op de 
arbeidsmarkt ook een kans om de participatie te verhogen, die met 
name in bepaalde wijken relatief laag is. De grote vraag naar arbeid 
kan een extra impuls zijn om niet-werkenden te activeren. 
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Kansengelijkheid en inclusieve economie als punten van zorg  
Hoewel de gemiddelde score van Zaanstad op arbeidsmarkt-
indicatoren niet eens zo ongunstig uitpakt, is de kansengelijkheid 
een bron van zorg. De ongelijkheid uit zich in de grote 
sociaaleconomische verschillen tussen wijken in Zaanstad. In wijken 
als Poelenburg, Pelders- en Hoornseveld en Kogerveldwijk ligt het 
aantal inwoners met een praktisch opleidingsniveau (MBO of lager), 
met een laag inkomen, en met een uitkering relatief veel hoger dan 
gemiddeld in Zaanstad. In deze wijken spelen bovendien relatief 
meer problemen op het gebied van veiligheid en ondermijning.  
 
Tegenover de achterblijvende participatie in bepaalde wijken, staat 
dat Zaanstad – en de MRA als geheel – met grote tekorten op de 
arbeidsmarkt kamt. Dit vraagt om een strategie om ‘onderbenut 
arbeidspotentieel’ te activeren en aan een baan te krijgen.   
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Samenwerking en dienstverlening: Zaanstad staat bekend om de 
ondernemerscultuur (“de schouders eronder”), en er komen 
recent diverse nieuwe samenwerkingen van de grond (SAENZ, 
Green Business Club Zaanstad, ICCT, Fieldlab Robotica, ’t Lokaal, 
Techlands, etc.). Gezien de omvang van Zaanstad is het echter 
opvallend dat de gemeente geen echte bedrijfskoepel of centrale 
ondernemersvereniging (meer) kent, en dat er geen structureel 
overleg op bestuurlijk niveau tussen de gemeente en het 
georganiseerde bedrijfsleven plaatsvindt. Tot slot komen er op het 
vlak van dienstverlening vanuit de gemeente enkele concrete 
verbeterpunten uit de enquête “MKB-vriendelijkste gemeente” (zie 
kadertekst rechts). 
 

 

Regionale context: Dankzij de ligging van Zaanstad in het midden 
van de MRA profiteert de gemeente van de gunstige economische 
dynamiek van de stad Amsterdam. Ook zorgt dit voor overloop van 
ondernemers en bewoners vanuit Amsterdam, een grote 
potentiële afzetmarkt voor producten, arbeidsmarktpotentieel en 
kennis(instellingen) nabij, en regionale samenwerkingsverbanden.  
 
De ligging naast Amsterdam biedt ook kansen voor Zaanstad op 
het gebied van innovatie. Amsterdam kent universiteiten, 
hogescholen, kennisinstellingen, en een dynamisch start-upklimaat 
met bedrijven in zakelijke diensten, ICT, life science, ‘fintech’ en 
veel meer. Juist voor Zaanstad, dat een weinig kennisintensieve 
economie kent, liggen er kansen om aan te sluiten op de 
Amsterdamse startupdynamiek en zo een kenniscomponent toe te 
voegen aan de bestaande industrieën. Dit kan eraan bijdragen dat 
bedrijven nieuwe kansen benutten (zie ook 2.3) en op een hoger 
groeipad komen.  
 
Hoewel de ligging nabij Amsterdam enerzijds een ‘blessing’ is, kan 
het anderzijds ook een ‘curse’ zijn voor de economische dynamiek. 
Amsterdam trekt veel werkenden uit de regio aan, getuige ook de 

grote uitgaande pendelstroom. Ook kan het te midden van het 
‘Amsterdamse geweld’ lastig zijn om een eigen Zaan(streek)s 
verhaal over het voetlicht te brengen. Dat eigen verhaal is er 
overigens wel: als maakstad heeft Zaanstad een onderscheidend 
en complementair profiel binnen de MRA. 

 

 
 

2.2 Ruimtelijke context als complicerende factor in Zaanstad 
 

De druk op de ruimte in Zaanstad is groot. Er is behoefte aan ca. 20.000 
extra woningen met bijbehorende voorzieningen en infrastructuur, de 
duurzaamheidsambities op energie, circulair en leefklimaat vragen om 
ruimte. Tegelijkertijd is er behoefte aan bedrijventerreinen, en blijft het 
aanbod daarbij achter (met een tekort oplopend tot >60 ha richting 2040). 
Daar waar verhuizing van bedrijven wenselijk is voor woningbouwplannen 
– o.a. in delen van bedrijventerrein Achtersluispolder, dat transformeert 
tot een gemengd woon-werkmilieu – leidt dit tekort mogelijk tot een 
dubbele stagnatie: het vormt een rem op de ontwikkeling van bedrijven 
en het leidt tot uitstel van woningbouw.  
 

Verbeterpunten uit “MKB-vriendelijkste gemeente 2020” 
Uit de enquête in het kader van ‘MKB-vriendelijkste gemeente 2020’ 
volgen de volgende specifieke verbeterpunten: 

• Ondernemers hebben behoefte aan meer overleg met gemeente, 
en verwachten betere communicatie van de gemeente  

• Vergunningsaanvragen worden traag afgehandeld  

• Afspraken van de gemeente worden niet nagekomen  

• Medewerkers van de gemeente met kennis van zaken zijn lastig 
bereikbaar en terugbelverzoeken worden onvoldoende opgevolgd  

• De binnenstad is slecht bereikbaar/slechte infrastructuur  

• De openbare ruimte is slecht verzorgd  
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We identificeren een spanningsveld tussen enerzijds het faciliteren van 
(industriële) bedrijvigheid en ruimte bieden voor het benutten van 
economische kansen binnen de transities in de gemeente, en anderzijds 
het creëren van een aantrekkelijke woon- en werkstad, met 
aansprekende milieus voor (kennisintensieve) bedrijven en een gezond 
leefklimaat. De aanwezige industrie is van groot belang voor de Zaanse 
economie, maar zorgt – met name waar industrie in of nabij woonwijken 
gevestigd is – ook voor geur- en geluidsoverlast. Dit kan de 
aantrekkelijkheid van Zaanstad als woon- en werkstad onder druk zetten. 
Dit is des te meer het geval in Zaanstad waar industrie van oudsher vaak 
dichtbij of zelfs in woonwijken gevestigd is. De maatschappelijke 
tolerantie voor overlast en milieudruk van industriebedrijven neemt 
bovendien af (zeker onder mensen van buiten de gemeente die zich in 
Zaanstad vestigen).  
 
Afbeelding 1: Strijd om ruimte in Zaanstad 

 
Bron: Noordhollands Dagblad, gemeente Zaanstad (2021) 
 
Het verhuizen van (industriële) bedrijvigheid met een hoge milieudruk 
naar een bedrijventerrein in Zaanstad kan een goede oplossing zijn; de 
beslissing van Bunge Loders Crocklaan om te verplaatsen van de locatie 

aan de Zaan naar bedrijventerrein Hoogtij is een goed voorbeeld. Echter, 
de beschikbare ruimte voor bedrijven op monofunctionele 
bedrijventerreinen is beperkt. Er zijn ook andere strategieën om 
industriële bedrijvigheid en overige functies in de stad beter samen te 
laten gaan en eventuele overlast te verkleinen, en hierdoor het 
vestigingsklimaat voor ondernemers en inwoners te verbeteren.  
 
Voorbeelden om de mengbaarheid van wonen en werken te vergroten 
zijn (verdere) verduurzaming en hinderbeperkende maatregelen bij 
bedrijven, of stedenbouwkundige oplossingen zoals investeren in 
architectonische kwaliteit van bedrijfsgebouwen, productie zichtbaar 
maken voor meer connectie met de buurt (zie voorbeeld), oppervlakte op 
daken benutten voor horeca of toerisme (zie voorbeeld), vrachtverkeers-
stromen scheiden met verkeersstromen van bewoners.  
 
Voorbeelden stedenbouwkundige oplossingen functiemenging 

De Boel, Amsterdam Zuid. 

 
De Boel in Amsterdam Buitenveldert. 
Door de transparante wanden is de 
bedrijvigheid zichtbaar vanaf buiten. 
Bron: Hans van Heeswijk Architecten 

ARC, Kopenhagen 

 
Aan de zijkant van deze afvalverwerkings- en 
energiecentrale is een klimmuur te vinden. Op 
het dak van het gebouw bevindt zich een 
skihelling. Ook zijn maatregelen genomen om 
de uitstoot van schadelijke stoffen te 
minimaliseren. Bron afbeelding: Gearjunkie 

 
2.3 Grote transities bieden kansen  
 
Het huidige economisch DNA (de troeven die in hoofdstuk 1 zijn 
benoemd) biedt een sterke basis voor Zaanstad om in te spelen op grote 
transities die in de economie gaande zijn. We identificeren drie grote 
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transities, die al volop gaande zijn en die in de komende decennia onze 
manier van werken, produceren en consumeren volledig veranderen. Het 
gaat om de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, en 
de digitalisering van de economie. Voor de energietransitie en de 
circulaire transitie geldt bovenal dat dit grote en urgente opgaven zijn. 
Het wereldwijde maatschappelijke belang om de uitstoot van 
broeikasgassen te reduceren is evident. Er zijn globale, Europese en 
landelijke afspraken gemaakt om dit te bewerkstelligen. Voor gemeenten 
regio’s heeft dit ook grote implicaties. Zo vindt Zaanstad in regioverband 
naar locaties voor duurzame energieopwekking (in de Regionale 
Energiestrategieën), werkt het aan de benodigde infrastructuur voor een 
duurzame industrie (in de Cluster Energiestrategie van het 
Noordzeekanaalgebied, bv. door elektrificatie en groene waterstof), moet 
het werk maken van de verduurzaming van de gebouwde omgeving (bv. 
energiebesparing, aardgasloze woningen), en duurzame mobiliteit. Ook 
de digitalisering van de economie leidt tot nieuwe opgaven (op het gebied 
van digitale infrastructuur, data-opslag, cyberveiligheid, etc.)  
 
Flink wat werk aan de winkel dus, maar tegelijkertijd leveren de 
energietransitie, de circulaire  transitie en de digitalisering van de 
economie ook nieuwe kansen op. In deze economische visie staan die 
kansen centraal, waarbij steeds geredeneerd is vanuit het Zaanse DNA: op  
welke nieuwe ontwikkelingen kan Zaanstad, vertrekkend vanuit de 
huidige krachten, in de toekomst op inspelen?  
 
Energietransitie 
De economie en maatschappij staat voor de opgave de overstap naar 
fossielvrije energie te maken. Oftewel een overgang van het gebruik van 
kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van 
energie. Dit betekent dat gezocht moet worden naar andere manieren 
van produceren in de industrie, andere manieren van bouwen en een 
grote vraag naar installatie en onderhoud van duurzame energie-
voorzieningen. Dit betreft een grote opgave, die veel investeringen vergt 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Binnen het NZKG werkt Zaanstad 

aan deze opgave samen met regiopartijen; hiertoe is onder meer een CES 
(Cluster Energie Strategie) opgesteld. Lokaal maakt Zaanstad onder meer 
werk van verduurzaming met een Visie Verduurzaming Industrie (in 
ontwikkeling) voor de 15 grote industrieën in Zaanstad, en een 
verduurzamingsvisie voor de grootste bedrijventerreinen. 
 
Tegelijkertijd zorgt de energietransitie ook voor veel nieuwe marktkansen 
in Zaanstad. De eerste is smart & green industry. De prominent 
aanwezige food- en maakindustrie is dé plek waar innovaties in de 
industrie kunnen worden ontwikkeld en toegepast op het gebied van 
energiebesparing, elektrificatie van de industrie, nieuwe energiedragers in 
de industrie zoals (groene) waterstof, en CO2- afvang en -hergebruik. 
Kansen kunnen ontstaan door industriebedrijven in Zaanstad in contact te 
brengen met elkaar, maar juist ook met innovatieve start- en scale-ups in 
het Amsterdamse (met een groot ICT- en data-cluster) en met 
kennispartijen in de bredere regio.  
 

Een tweede kans is de aanwezigheid van de bouwsector in Zaanstad. Deze 
kan een leidende positie pakken in de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, wederom mét kansen voor een grotere kennis- en 
innovatiecomponent dan nu het geval is. Ook kan Zaanstad een rol spelen 
als energie-hub: de plek waar innovatie, productie en onderhoud van (off-
shore) zonne- en windenergie plaatsvindt. De ligging aan het 
Noordzeekanaalgebied en de aanwezigheid van maakindustrie & de 
installatiebranche, maken dit kansrijk.  

 

Circulaire transitie 
Zaanstad heeft de ambitie om een circulaire stad te zijn in 2050; een stad 
die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en verantwoord 
omgaat met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook 
toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden. Deze 
overgang naar een circulaire economie en samenleving vraagt om een 
andere manier van produceren én consumeren. Met relatief grote 
sectoren met een hoog grondstoffengebruik (maakindustrie, food, en de 
bouw), is dit een omvangrijke opgave in Zaanstad.  
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Tegelijkertijd biedt het economische DNA van Zaanstad veel kansen om 
een koploperspositie in te nemen in deze transitie. Kansrijk is de positie 
van Zaanstad als foodcluster; de aanwezige bedrijven kunnen een 
belangrijke rol spelen in de eiwittransitie: de overgang van dierlijke naar 
plantaardige en nieuwe bronnen van eiwit in ons voedselsysteem. Zaanse 
foodbedrijven kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling, innovatie en 
productie van nieuwe eiwitbronnen. Ook kan het Zaanse voedselcluster – 
nu per definitie al geheel ‘biobased’ – een rol spelen als leverancier van 
kennis en materialen in de biobased economy, die uitgaat van biobased 
(plantaardige) grondstoffen in plaats van fossiele. 
 
De Zaanse bouwsector kan – voortbouwend op de eeuwenoude Zaanse 
traditie van houtbouw – een grote rol spelen in de circulaire 
bouweconomie. Zo komt er steeds meer vraag naar biobased bouwen, 
o.a. houtbouw en met nieuwe materialen van hennep, vlas en lisdodde als 
duurzaam alternatief voor fossiele materialen. Ook in de circulaire 
vervaardiging van textiel uit reststromen kent Zaanstad een basis. 
 
Digitalisering & innovatie 
De economie en maatschappij worden in toenemende mate digitaal. Dit 
leidt tot nieuwe manieren van werken, binnen alle sectoren van de 
economie. Voor Zaanstad zijn er diverse economische kansen.  
 
Ten eerste is het kansrijk om – nog meer dan nu – de aansluiting te 
zoeken op de Amsterdamse startupdynamiek van bedrijven in de ICT- en 
data-sector. Niet om ‘een tweede Amsterdam’ te worden, maar als dé 
proeftuin voor ICT-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen op het 
gebied van Industry 4.0’ (digitalisering en automatisering van de industrie) 
en Internet of Things (online verbinding van apparaten en systemen via 
internet). Dit zorgt ervoor dat bestaande Zaanse bedrijven – onder meer 
in de maakindustrie en in de food – digitale innovaties kunnen toepassen 
en zo slimmer, sneller, en duurzamer kunnen produceren. Ook in 
samenwerking met de creatieve industrie (koppeling van design en 
technologie) is kansrijk, evenals ‘slimme zorg’ en de platformeconomie.   

Ten tweede kan Zaanstad voor ICT- en tech-bedrijven die interessante, 
innovatieve gemengde woon-werkmilieus zoeken in de regio, een 
aantrekkelijke vestigingslocatie zijn. Gebieden als Hembrug, de 
binnenstad en Achtersluispolder zijn of worden hiervoor geschikt. 
 
Kansen uit transities benutten 
Kortom, de transities vormen niet alleen een opgave, maar bieden ook 
nieuwe economische kansen, voor innovatie, voor een meer 
kennisintensieve economie, en voor oplossingen die bijdragen aan 
verduurzaming. Zaanstad is bij uitstek geëquipeerd om deze kansen te 
benutten, gezien de sterke basis in de food en de maakindustrie, de 
strategische ligging en ontsluiting, en de cultuur van ondernemen en 
aanpakken. In hoofdstuk 3 (subdoel 5) gaan we nader in op hoe Zaanstad 
deze kansen kan benutten. 

 
2.4 Samenvattende SWOT-analyse 
 
De hoofdpunten uit de ruimtelijk-economische analyse in dit hoofdstuk en 
de aparte bijlage zijn in SWOT-analyse (Strengts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) op de volgende bladzijde samengevat, als 
onderbouwing en opmaat voor de visie en strategie in hoofdstuk 3. 
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Sterkten 
• Sterk vertegenwoordigde sectoren: food, maakindustrie, logistiek, en bouw, 

met internationale, innovatieve koplopers  

• Groeisectoren creatieve industrie en leisure. Cultureel en industrieel erfgoed 
als (internationale) trekpleister 

• Recente positieve sociaaleconomische ontwikkeling 

• Multimodaal ontsloten, goed extern bereikbaar (snelwegen, 
Intercityverbindingen, nabij Schiphol en havens NZKG) 

• Sterk verbonden met Amsterdam als economisch hart van de MRA 

• Divers palet aan bedrijven- en haventerreinen langs het NZKG 

• Zaanse ondernemerscultuur (“schouders eronder”) 

• Nieuwe samenwerkingen tussen ondernemers (bv. Zaanstad Maakstad) 

• Plannen Maak.Zaanstad: stad investeert in ruimtelijke kwaliteit 

Kansen 
• Ontwikkelen aantrekkelijke, betaalbare, bereikbare woon-werkmilieus die 

nieuwe, kennisintensieve bedrijven toevoegen (bijv. op Hembrug en 
Achtersluispolder) 

• Uitrol hoogstedelijk centrumgebied Amsterdam langs de NZKG-oevers 

• Kansen transities: 
o Energietransitie: o.a. innovatieve ‘smart & green industry’ 

toepassingen, verduurzaming gebouwde omgeving. 
o Circulair: o.a. kansen circulaire foodsector (biobased, eiwittransitie) 

en circulaire bouw. 
o Digitalisering en innovatie: toepassing van digitale technologie in 

Zaanse smart industry; koppelkansen met creatieve industrie. 

• Aansluiting zoeken op dynamisch start-up milieu Amsterdam 

• Creatieve industrie als bron van innovatie en vernieuwing van bedrijven 

• Stimuleren van toerisme & recreatie als sector met groeipotentie 

• Koppeling tussen creatieve sector en recreatie/industrieel erfgoed 

• de kennisintensieve specialistische zakelijke diensten zijn weliswaar 
ondervertegenwoordigd, maar groeien wel bovengemiddeld 

• Arbeidsmarkt: onderbenut arbeidspotentieel; groei werkgelegenheid voor 
alle doelgroepen  

Zwakten 
• Relatief laag aantal banen afgezet tegen (beroeps)bevolking 

• Relatief weinig HBO/WO-opgeleiden (25% t.o.v. 32% in Nederland) 

• Relatief eenzijdige sectorstructuur (o.a. veel industrie) als kwetsbaarheid 

• Lager gemiddeld inkomen dan Nederland 

• Grote sociaaleconomische verschillen tussen wijken 

• Ontbreken van kennisstructuren of intermediairs rond sterke sectoren 

• Ontbreken van een overkoepelende ondernemersvereniging 

• Geen echt open innovatieprofiel (wel R&D bij grootbedrijven; enkele 
innovatieve MKB-bedrijven)  

• Geringe aanwezigheid ICT en zakelijke diensten en relatief weinig 
werkgelegenheid op kantoorlocaties 

• Negatief pendelsaldo (-16.900), grote uitgaande stroom naar A’dam 

• Intern mobiliteitssysteem is nog niet op orde/toekomstbestendig 

• Aanbod woningen en voorzieningen sluit onvoldoende aan op vraag 

Bedreigingen 
• Maatschappelijk draagvlak CO2-reductie en schone productie staat onder druk, 

banenverlies en uitfasering dreigt 

• Onvoldoende verenigd bedrijfsleven, terwijl onderlinge afhankelijkheid groot is 
voor aanpakken opgaven 

• Toenemende vraag van bedrijven/bewoners/bezoekers naar gevarieerd en 
kwalitatief aanbod botst met ruimtelijke kwaliteit, eenzijdige woningaanbod 
en hoge milieubelasting 

• Beperkte gronduitgifte voor nieuwe bedrijvigheid zet rem op groei 

• In strijd om ruimte tussen wonen, werken, energie, ruimtelijke kwaliteit delft 
werken het onderspit 

• Tolerantie (nieuwe) bewoners t.o.v. functiemenging neemt af 

• Kennisintensiteit van banen stijgt, maar geen geschikt arbeidsaanbod 

• Leegstand detailhandel zet aantrekkelijkheid binnenstad onder druk 

• Kansenongelijkheid neemt toe, ‘achterblijvers’ in scholing en 
arbeidsparticipatie 

• MKB kan niet meekomen in brede digitalisering  
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3 Visie en strategie 

3.1 Economische visie met hoofddoelen 
 

3.1.1 Visie economie Zaanstad 2035: 
 

Zaanstad kent in 2035 een toekomstbestendige economie, dankzij 
meer diverse, duurzame en kennisintensieve banen in de eigen 
gemeente. De economie draagt bovendien maximaal bij aan de 
brede welvaart in de stad. 
 
Dit wordt bereikt door 5 hoofddoelen voor 2035 die gezamenlijk de 
invulling van de economische visie Zaanstad vormen: 
1. Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat voor het brede 

MKB en speerpuntsectoren food, maakindustrie, bouw, 
recreatie & toerisme en creatieve industrie (incl. cultuur).  

2. Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en (be)leefstad 
voor alle inwoners. De stad trekt nieuwe mensen aan, en is qua 
opleiding en inkomen een representatieve afspiegeling van 
Nederland. 

3. Er is voldoende ruimte voor werken in het Zaanstad van 
morgen, voor bedrijven die bijdragen aan economische 
ontwikkeling én brede welvaart in Zaanstad. 

4. Zaanstad wordt gekenmerkt door een inclusieve arbeidsmarkt 
in balans, dankzij de drieslag van activeren (iedereen moet 
kunnen meedoen), ontwikkelen (kennis en skills) en mobiliseren 
(aanbod en vraag bij elkaar brengen). 

5. Zaanstad heeft een toekomstgerichte, duurzame en 
kennisintensieve economie, met sterke Zaanse bedrijven die 
economische kansen benutten die voortkomen uit grote 
transities in de economie (energie, circulair, digitaal). 

 

We lichten de vijf hoofddoelen uit de visie hierna nader toe. 
 
1. Sterk ondernemersklimaat voor het brede MKB en speerpuntsectoren  

 
De economie kan alleen floreren als de basis op orde is. In Zaanstad is het in 
2035 goed ondernemen: dienstverlening en accountmanagement voor 
bedrijven is op orde, door economische profilering trekt Zaanstad gewenste 
bedrijven aan, en de gemeente werkt lokaal en regionaal (in de MRA, 
Zaanstreek-Waterland en het Noordzeekanaalgebied) samen met bedrijven, 
medeoverheden en kennis- en onderwijspartijen (de ‘triple helix’) aan een 
sterke economie. Het beleid faciliteert de brede economie, maar legt waar 
mogelijk prioriteit op de Zaanse speerpuntsectoren. Naast sectoren die nu al 
groot zijn – food, maakindustrie en bouw – gaat het ook om recreatie & 
toerisme en de creatieve industrie (incl. cultuur). Deze sectoren groeien en 
dragen bij aan een diverse economie.  
 
2. Aantrekkelijke woon-, werk- en (be)leefstad  

 
Zaanstad is in 2035 een stad in balans, die qua inkomen en 
opleidingsniveau een representatieve afspiegeling vormt van de 
Nederlandse bevolking (‘evenwichtig mix’). Dit betekent dat de stad per 
saldo méér koopkrachtige en méér HBO- en WO-geschoolde mensen kent 
dan nu. Daarbij is Zaanstad voor álle doelgroepen – ongeacht leeftijd en 
opleidingsniveau – een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad.  
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Een combinatie van factoren draagt hieraan bij: een passend aanbod van 
woningen en voorzieningen, een toekomstbestendig mobiliteitssysteem 
met bereikbare banen en goed ontsloten bedrijven, en een aantrekkelijk 
cultuuraanbod. De binnenstad van Zaandam functioneert als economisch 
vitaal hart van de gemeente, met retail, horeca, cultuur, werken, wonen, 
ontmoeten en meer. Zaanstad bied – vertrekkend vanuit het eigen DNA – 
een onderscheidende bijdrage aan de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden in de MRA, en heeft balans tussen economie, leefbaarheid 
en duurzaamheid weten aan te brengen in toerisme en recreatie. Tot slot 
is in alle kernen het retail- en horeca-aanbod op orde.  
 
De sectoren detailhandel, horeca, cultuur en recreatie & toerisme hebben 
een ‘dubbelrol’: én ze zorgen voor veel banen, én ze maken van Zaanstad 
een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad.  
 
3. Ruimte voor werken in het Zaanstad van morgen 

 
Dankzij efficiënt en selectief ruimtegebruik op werklocaties en voldoende 
‘ruimte voor werken’ in de stad, geeft Zaanstad in 2035 ruimte aan 
bedrijven die bijdragen aan economische ontwikkeling én brede welvaart. 
De Zaanse bedrijven- en haventerreinen bieden ruimte aan bedrijven in de 
food en maakindustrie, en op kantoorlocaties in Zaanstad zijn 
kennisintensieve bedrijven gevestigd. Gemengde woon-werkmilieus en 
productieve wijken zijn in 2035 economisch zeer belangrijk. 
Getransformeerde, gemengde gebieden – zoals de Achtersluispolder en 
het Hembrugterrein – bieden hoogwaardige werk- en innovatiemilieus.  
 
Economische ontwikkeling is daarbij in balans met leefbaarheid en 
gezondheid. Niet alle bedrijven passen in Zaanstad; bedrijven binnen de 
speerpuntsectoren vallen hebben voorrang. Waar nodig worden extra 
eisen gesteld aan de verduurzaming van bedrijven. De gemeente werkt 
nauw regionaal samen in de MRA aan oplossingen voor bedrijven die 
lokaal geen plek voor groei meer vinden of potentiële vestigers die niet in 
het Zaanse profiel passen (zie hoofdstuk 3.2.3). 

 
 
4. Inclusieve arbeidsmarkt in balans 

 
Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidspartijen werken regionaal 
samen aan een inclusieve arbeidsmarkt in balans, met kansengelijkheid 
als kenmerk. In Zaanstad kan in 2035 iedereen meekomen, ook groepen 
met grotere afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners van wijken waar de 
participatie nu nog ondergemiddeld is. Focus op de wijkeconomie – 
werken in wijken, en een economische impuls voor sociaaleconomisch 
zwakkere wijken – draagt daaraan bij. Daarnaast investeren het 
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de gemeenten en werkenden zelf 
continu in het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van 
arbeidskrachten. Een toekomstbestendig aanbod van scholing en goede 
voorlichting aan scholieren en studenten helpt daarbij. ‘Een leven lang 
ontwikkelen’ is voor iedereen mogelijk, ongeacht opleidingsniveau en 
werkzaamheden. Zo kunnen mensen meegroeien met de veranderende 
vraag op de arbeidsmarkt. Tot slot werken publieke partijen (gemeente, 
WerkgeversServicePunt, Regionaal Mobiliteitsteam) en bedrijven samen 
aan het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waarbij skills 
van mensen centraal staan. Kortom, Zaanstad loopt in 2035 voorop in de 
drieslag van activeren (iedereen laten meedoen), ontwikkelen (kennis en 
skills op niveau brengen en houden) en mobiliseren (aanbod en vraag bij 
elkaar brengen).  
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5. Toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie 
 

Zaanse bedrijven in de maakindustrie, food, en andere sectoren zijn in 
2035 in toenemende mate verduurzaamd. Vertrekkend vanuit het Zaanse 
DNA – als maakstad, foodhub, met ondernemerscultuur en de strategische 
ligging – spelen Zaanse bedrijven een sleutelrol in het verzilveren van 
economische kansen voortkomend uit de grote transities (energie, 
circulair, digitaal). De ‘hands-on’ kennis op de werkvloer, de R&D-
faciliteiten van koplopers in de industrie, én de kennis van buiten Zaanstad 
(aanhaking om Amsterdamse kenniseconomie en startup-dynamiek) 
wordt daarbij gebundeld en benut. Dit leidt tot nieuwe economische 
kansen, waardoor Zaanstad én op een hoger groeipad komt, én bijdraagt 
aan een duurzame economie en samenleving. Zo blijft Zaanstad 
‘maakstad’, mét een grotere kenniscomponent dan nu.  
De duurzame en kennisintensieve economie trekt ook academisch 
geschoolden en kapitaalkrachtigen aan voor Zaanstad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vijfde hoofddoel vormt hét vernieuwende element van de visie. 
Zaanstad werkt nu al aan een goed ondernemersklimaat, een aantrekkelijke 
stad, ruimte voor werken en arbeidsmarktbeleid, maar de focus op een 
meer toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve economie is nieuw. 
Uiteraard moet er wel een stevige basis liggen om deze extra stap te 
kunnen zetten. In de tijd gezien zijn vooral de werklocatieopgaven 
(hoofddoel 3) en arbeidsmarktopgaven (hoofddoel 4) urgent; hier ligt dan 

ook op korte termijn de nadruk op. Echter, ook inzet op hoofddoel 5 in is 
onontbeerlijk voor Zaanstad om de economische doelen te halen. 

3.1.2 Van visie naar meetbare ambities en hoofddoelen 
We koppelen SMART doelstellingen (specifiek, meetbaar, ambitieus, 
realistisch, tijdspecifiek) aan de hoofddoelen van de economische visie. Op 
basis hiervan kan de ontwikkeling van de economie en de voortgang op de 
doelen worden gemonitord. Zo kan Zaanstad nieuwe behoeften signaleren 
en tijdig bijsturen (adaptief beleid).  
 
We merken daarbij op dat monitoring niet 1-op-1 het ‘succes’ van beleid 
meet; immers zijn vele andere externe factoren op diverse schaalniveaus ook 
op de doelstellingen van invloed. Het is dus niet zo dat het economisch beleid 
kan worden ‘afgerekend’ op het behalen van de doelstellingen. Wel draagt 
monitoring eraan bij dat nieuwe trends en ontwikkelingen tijdig worden 
gesignaleerd, en worden benut voor de uitvoering en bijstelling van beleid. 
In hoofdstuk 4 is voorgesteld hoe monitoring en adaptieve bijstelling van 
het beleid praktisch kan worden vormgegeven. 
 

Visie Zaanstad kent in 2035 een toekomstbestendige en stabiel 
groeiende economie, die maximaal bijdraagt aan brede 
welvaart in de stad. 

Hoe 
meten 
we dit? 

Economie: 

• Groei werkgelegenheid ligt tussen 2022 en 2035 
procentueel bóven MRA-gemiddelde. 

• Ratio banen-inwoners neemt toe van 0,43 nu tot 0,46 in 
2035. Met de huidige bevolkingsprognose, uitgaand van 
een forse groei van het aantal inwoners, betekent dit: 
+15.000 banen in 2035 t.o.v. 2021, naar tot. 82.000 banen). 

 
Brede welvaart: 

• Zaanstad scoort minstens MRA-gemiddeld op indicatoren 
brede welvaart (nu ligt score duurzame leefomgeving, 
economie en veiligheid onder gemiddeld). 
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• Zaanstad stijgt 10 plaatsen in sociaaleconomische index 
Atlas voor Nederlandse Gemeenten (van positie 35 van 50 
grootste gemeenten nu naar 25 in 2035). 

• De score op ‘Zaanse brede welvaart’ verbetert t.o.v. 2022 
(nader uit te werken o.b.v. doelen omgevingsvisie & 
maatschappelijke visie), zie afbeelding pagina 27. 

 

Hoofd-
doel 1 

Sterk ondernemersklimaat voor het brede MKB en 
speerpuntsectoren 

Hoe 
meten 
we dit? 

• De toegevoegde waarde in de speerpuntsectoren food, 
maakindustrie en bouw groeit t.o.v. 2022. 

• De toegevoegde waarde én het aandeel werkgelegenheid 
in recreatie & toerisme en in de creatieve industrie & 
cultuur in Zaanstad neemt toe. 

 

Hoofd-
doel 2 

2. Zaanstad als aantrekkelijke woon-, werk- en (be)leefstad 

Hoe 
meten 
we dit? 

• Zaanstad staat op plek 15 in woonaantrekkelijkheidsindex 
(nu: 21 van 50, Atlas Nederlandse Gemeenten).  

• Daarbij verbetert de score op cultureel aanbod (nu 37 van 
50, Atlas Nederlandse Gemeenten). 

• De winkelleegstand is in 2035 gehalveerd (dit betekent 
een afname van 6%-punt, waarmee leegstand op huidig 
Nederlands gemiddelde komt). 

• Wijkeconomie: in sociaaleconomische zwakkere wijken 
per saldo méér banen; het aantal banen neemt hier in % 
(minstens) net zo sterk toe als de groei in heel Zaanstad.  

• Aandeel HBO/WO-opgeleiden in Zaanstad ligt in 2035 op 
het NL-gemiddelde (nu 25% in Zaanstad vs. 30% landelijk). 

 

Hoofd-
doel 3 

Ruimte voor werken in het Zaanstad 
van morgen 

 

Hoe 
meten 
we dit? 

• Het aantal banen per ha op bedrijventerreinen neemt 
door ruimte-intensivering toe van 41 naar 50 (rekening 
houdend met transformatie en planaanbod betekent dit 
22.500 banen op 450 ha aan bedrijventerrein in 2035). 

• De leegstand op bedrijventerreinen en kantorenlocaties 
ligt in 2035 rond frictieniveau (5 à 8%; markt in balans). 

Hoofd-
doel 4:  

Inclusieve arbeidsmarkt in balans 
 

Hoe 
meten 
we dit? 

• Kansengelijkheid: sociaaleconomisch zwakke wijken lopen 
achterstand op indicatoren onderwijs, inkomen, armoede 
en participatie in (zie ‘Staat van de stad 2021’) 

• Het aantal banen bereikbaar binnen 45 minuten met het 
OV verbeterd (zie ‘kansengelijkheid omgevingsvisie’). 

• Aandeel ‘huishoudens met lage inkomens’ neemt af van 
>18% tot <15% (zie ‘Staat van de stad 2021’) 

• Gemiddeld inkomen in Zaanstad is in 2035 gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde.  

 

Hoofd-
doel 5 

Toekomstgericht, duurzaam, kennisintensief  

Hoe 
meten 
we dit? 

• Toegevoegde waarde in industrie, food en bouw groeit, 
en aandeel banen in ICT verdubbelt t.o.v. 2022. 

• Bedrijfsafval dat niet wordt benut en moet worden 
verbrand of gestort is met 50% afgenomen t.o.v. de 
waarde in de basismonitor CE 2022 (Geofluxus 2022) 

• Aandeel circulaire bedrijven in werkgelegenheid neemt 
toe van 4,9% nu tot >25% in 2035. 

• Zaanse industrie en overige bedrijfsleven realiseert CO2-
reductie van 55% in 2030  (Landelijk Klimaatakkoord en 
doelstelling CES 1.0). Gezien de urgentie probeert de 
gemeente i.s.m. industrie en bedrijfsleven al in 2040 
klimaatneutraal te zijn. 

• Zaanstad doet vanaf 2030 100% van de inkoop als 
gemeente circulair (aansluitend op MRA-ambitie).  
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Illustratie brede welvaart: vanuit economie bijdragen aan strategische opgaven Zaanstad en daarmee aan brede welvaart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting: Brede welvaart kan meetbaar worden gemaakt aan de hand van (uit te werken) 
indicatoren op de 6 strategische opgaven die in gemeentelijk beleid (omgevingsvisie, maatschappelijke 
visie én economische visie) centraal staan. Daarbij is het streven om de totale brede welvaart (in 
bovenstaande figuur: de oppervlakte van de ‘spider’/zeshoek) zo groot mogelijk te maken.  De bullets 
bij de opgaven in bovenstaand figuur geven aan op welke thema’s indicatoren kunnen worden gezocht, 
om brede welvaart Zaanstad-specifiek meetbaar te maken. In hoofdstuk 4 is uitgewerkt, hoe de 
gemeente invulling kan geven aan de integrale monitoring van brede welvaart.

Donuteconomie & brede welvaart 
Een begrip gerelateerd aan brede welvaart is de 
‘Donuteconomie’, ontwikkeld door Kate Raworth. De 
economie geldt als welvarend wanneer alle mensen 
toegang hebben tot een ‘sociaal fundament’ (o.a. 
huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs) zonder dat het 
‘ecologische plafond’ worden overschreden. Wanneer 
het sociale fundament ontbreekt, bevindt de economie 
zich binnen de binnenste ring van de ‘donut’ (shortfall) 
maar wanneer de ecologische grenzen worden 
overschreden, bevindt de economie zich buiten de 
buitenste ring. Zaanstad streeft de balans na tussen 
enerzijds een sociale basis voor iedereen en anderzijds 
het respecteren van ecologische grenzen: een economie 
die zich in het groene vlak van de ‘donut’ bevindt.  



 

31 
 

 
 
3.1.3 Economische profilering Zaanstad   
 
We vertalen de hoofdpunten uit de visie naar economische profilering 
richting verschillende doelgroepen. 
 
Profilering richting bedrijven 

• Doelgroep: bedrijven van binnen en buiten Zaanstad die een bijdrage 
kunnen leveren aan economische ontwikkeling én brede welvaart. 
Centraal staan de speerpuntsectoren (food, maakindustrie, bouw, 
creatieve industrie en cultuur, recreatie & toerisme) én 
kennisintensieve (kantoor)bedrijven die de speerpuntsectoren 
kunnen ondersteunen zoals ingenieursbureaus, (industrieel) 

ontwerpers en ICT-bedrijven. Zaanstad kent acht internationaal 
actieve foodbedrijven die beschikken over een eigen R&D-afdeling. Er 
liggen kansen voor intensievere samenwerking én meer profilering 
van het Zaanse R&D. 

• Boodschap: Zaanstad is dé plek in de MRA  voor: 

– Food: Zaanstad als hét productie- en expertisecentrum voor de 
food en hotspot voor de eiwittransitie.  

– Maakindustrie: Zaanstad is de plek waar hands-on ervaring en 
innovatie in de maakindustrie samenkomen. 

– Bouw: Zaanstad als centrum voor duurzaam en circulair bouwen 
(o.a. houtbouw). 

– Creatieve industrie (incl. cultuur): Zaanstad biedt onderscheidende 
milieus voor creatieve ondernemers, als ‘Maakstad’ met ruimte 
voor experimenten en dankzij het industrieel erfgoed.  

– Recreatie en toerisme: profilering richt zich op toeristen en 
recreanten. 

– Voor kennisintensieve (kantoor)bedrijven: Zaanstad als betaalbaar, 
opkomend alternatief op 12 minuten (met OV) van Amsterdam, 
met kansen voor kennistoepassing en cross-overs met food en de 
maakindustrie.  

 
 
Profilering richting inwoners 

• Doelgroep: Inwoners van Zaanstad en mensen die overwegen zich in 
Zaanstad c.q. ten noorden van Amsterdam te vestigen, met HBO-
/WO-geschoolden en koopkrachtige groepen als belangrijkste 
doelgroep (t.b.v. een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling van 
Zaanstad).  

• Boodschap: Zaanstad biedt een diverse en inclusieve arbeidsmarkt, is 
een goed bereikbare en betaalbare woon- en werkstad, is 
aansprekend dankzij (culturele) voorzieningen en een roemrijk 
industrieel verleden, en kent een onderscheidende combinatie van 
stadse en groene/landelijke kwaliteiten.  

 

Verhouding krapte arbeidsmarkt én groei 15.000 banen 
Het economische doel van de visie is bovenal kwalitatief: we gaan 
voor diverse. duurzame, toekomstbestendige en meer 
kennisintensieve banen, en daarmee voor een robuuste economie. 
Tegelijkertijd is er ook een ambitie voor banengroei gedefinieerd, 
vanuit de constatering dat voldoende banen noodzakelijk zijn voor 
een robuuste economie én bijdragen aan brede welvaart (Zie 
hoofdstuk 1). Daarbij is de banengroei bewust gerelateerd aan de 
groei van het aantal inwoners (doelstelling: naar een ratio van 0,46 
baan/inwoner). Doordat een forse groei van het aantal inwoners in 
Zaanstad verwacht is, betekent dat dat Zaanstad in de komende 15 
jaar ook flink méér banen moet creëren.  
 
Naast een toename van het aantal inwoners, kan ook het activeren 
van inwoners die nu niet werken bijdragen aan het invullen van 
nieuwe banen. Zoals eerder geconstateerd, ligt de participatiegraad 
in bepaalde wijken relatief laag. Door niet-werkenden te activeren, 
slaan we twee vliegen in één klap: én we vergroten de 
participatiegraad én we dragen bij aan oplossingen voor krapte op 
de arbeidsmarkt. 
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Profilering richting toeristen en recreanten 

• Doelgroep: Inwoners van Zaanstad, regiobezoekers en internationale 
bezoekers, met als leefstijlen o.a. Plezierzoekers, Rustzoekers en 
Stijlzoekers (zie verder de Toeristische Visie Zaanstad 2021-2025). 

• Boodschap: Zaanstad/de Zaanstreek biedt een verrassende 
combinatie van natuur en stad. Enerzijds groen en water en mooie 
landschappen, anderzijds industrieel erfgoed en een Stadshart met 
uitgebreid winkelaanbod. Zaanstad is meer dan de Zaanse Schans 
alleen, andere hotspots zijn het Hembrugterrein, de Zaanbocht in 
Wormerveer, het Stadshart en het buitengebied (zie de Toeristische 
Visie Zaanstad).  

 
Profilering richting regiopartners (overheden) 

• Doelgroep: andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland, gemeente 
Amsterdam, overige gemeenten in de MRA, partners in het NZKG en 
de provincie Noord-Holland. 

• Boodschap: Zaanstad neemt als innovatieve maakstad en foodhub een 
onderscheidende positie in binnen de MRA-economie en draagt bij aan 
het verdienvermogen van de regio. In NZKG-verband werkt Zaanstad 
aan de verduurzaming van de Zaanse en regionale industrie en biedt 
het onderscheidende, innovatieve (gemengde) werklocaties, zoals de 
Achtersluispolder. Zaanstad werkt regionaal aan fysieke (HOV) én 
mentale verbindingen (kennisnetwerken, samenwerkingen) in de MRA 
(kennis- en onderwijspartijen, innovatieve bedrijven/samenwerkingen). 

 

3.1.4 Speerpuntsectoren centraal stellen 
 
Zaanstad zet strategisch in op de ondersteuning en stimulering van een 
aantal speerpuntsectoren. Voor de bepaling van speerpuntsectoren – 
sectoren die in het economisch beleid en werklocatiebeleid prioriteit 
krijgen – zijn de Zaanse sectoren gescoord op de volgende criteria: 

• Huidig sociaaleconomisch belang voor Zaanse economie: kijkend 
naar de combinatie van het aandeel van de sector in de Zaanse 
werkgelegenheid en het relatieve belang (mate van onder- of 
oververtegenwoordiging van de sector in de Zaanse werkgelegenheid, 
vergeleken met de MRA), is het sociaaleconomisch belang per sector 
geduid, van zeer laag (– –) tot zeer hoog (+ +). 

• Belang en onderscheidend vermogen sector in regioverband: hoe 
belangrijk is de sector voor het functioneren van de regionale 
economie (door indirecte banen die afhangen van de sector, of door 
de onmisbare diensten die de sector levert), en hoe onderscheidend 
is de sector in regionaal verband (is de sector specifiek in Zaanstad 
sterk, of is de sector in andere gemeenten evengoed of zelfs beter 
vertegenwoordigd). Dit is wederom geduid van zeer laag (– –) tot zeer 
hoog (+ +). 

• Groeipotentieel: kijkend naar sectorale groeiprognoses en de 
historische ontwikkeling van de sector in Zaanstad en de regio, hoe 
groot is het groeipotentieel in banen én in verdienvermogen. N.B. niet 
elke sector die in toegevoegde waarde stijgt, hoeft dat ook in banen 
te doen (bv. door stijgende arbeidsproductiviteit kunnen minder 
werkenden meer produceren, een trend die zich o.a. in de industrie 
voordoet). Het gemiddelde groeipotentieel – kijkend naar banen én 
toegevoegde waarde samen – is gescoord van zeer laag (– –) tot zeer 
hoog (+ +). 

• Kansen voor innovatie, kenniseconomie en benutten 
transitiekansen: hoe groot zijn de kansen voor de betreffende sector, 
om te innoveren en daarmee de kansen die voortkomen uit de grote 
transities te benutten, én zo een bijdrage te leveren aan het doel om 
een meer kennisintensieve Zaanse economie te creëren? De kansen 
per sector zijn gerankt van niet kansrijk (– –) tot zeer kansrijk (+ +). 

• Ruimtelijke inpasbaarheid: we kijken naar de combinatie van twee 
factoren. Ten eerste: hoe ruimte-efficiënt zijn de sectoren? Daarbij 
geldt: hoe meer banen per vierkante meter, des  te hoger de score. 
Immers is de ruimte in Zaanstad beperkt, en moet een forse groei in 
inwoners én banen in de gemeente worden geaccommodeerd. Ten 
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tweede: hoe eenvoudig mengbaar zijn werkfuncties met andere 
functies? Hoe meer mengbaar (en dus hoe minder milieuruimte 
bedrijven in de betreffende sector nodig hebben), hoe hoger de score.  

• Duurzaamheid: hoe lager de CO2-intensiteit, afvalproductie en de 
milieudruk van sectoren, hoe hoger de score.  

 
De score per sector op de genoemde aspecten is indicatief, en is 
gebaseerd op een economische analyse van sectoren (absolute en 
relatieve aandeel), kennis van de regionale economie, en een kwalitatieve 
inschatting van kansen voor innovatie en groei o.b.v. bureaukennis.  
 
Vervolgens is indicatief een totaalscore per sector berekend (de som van 
het aantal toegekende plussen, minus het aantal toegekende minnen). 
Hieruit volgt dat de volgende sectoren een score van 5 of hoger krijgen 
(zie tabel volgende bladzijde): industrie - waarbinnen in Zaanstad 
onderscheid wordt gemaakt tussen food en maakindustrie, bouw, 
cultuur & creatieve industrie, en recreatie & toerisme. Deze sectoren 
worden als speerpuntsectoren centraal gesteld in het economisch beleid. 
Het zijn stuk voor stuk sectoren die, volgend uit de scoringstabel, zorgen 
voor banen en verdienvermogen, groeipotentieel, kansen voor innovatie 
en kansen voor verduurzaming. 

Met de inzet op deze sectoren, bewandelt Zaanstad twee parallelle 
paden: enerzijds investeren in de toekomstbestendigheid van sectoren 
die nu al groot zijn (food, maakindustrie, bouw), anderzijds investeren in 
opkomende sectoren met het oog op diversificatie van de economie 
(cultuur & creatieve industrie, recreatie & toerisme, en het verbinden van 
kennisdiensten aan de sectoren food, maakindustrie en bouw). 

Food (voedingsmiddelenindustrie) 
De foodsector is (van oudsher af) van groot sociaaleconomisch belang 
voor de Zaanse economie: de sector kent een hoge toegevoegde waarde, 
draagt bij aan het verdienvermogen, en biedt veel banen, waaronder voor 
praktisch geschoolden. Het Zaanse foodcluster bevat internationale 

koplopers, en is van onderscheidende waarde in MRA-verband. Zaanstad 
is hierbij de linking pin tussen agri-productie, en consumptie en export.  
 
In het kader van de grote transities, heeft de sector grote kansen (o.a. 
bijdrage leveren aan de landbouw- en eiwittransitie, zie hoofdstuk 2). Dit 
vergt wel inzet, op geschikte ruimte (op bedrijventerreinen waar mengen 
niet kan, en in gemengde gebieden waar bedrijven mengbaar zijn met 
andere functies). Verder is inzet op samenwerking, het vergroten van de 
kenniscomponent en verduurzaming nodig: zaken waar de sector zelf 
voor aan de lat staat, maar die de gemeente mede kan faciliteren. Tot slot 
is (verdere) automatisering en robotisering noodzakelijk. 
 
Maakindustrie 
De maakindustrie is van groot sociaaleconomisch belang voor de Zaanse 
economie vanwege de relatief grote hoeveelheid aan banen binnen deze 
sector, waaronder voor praktisch geschoolden. Zaanstad kent onder 
andere een nautisch cluster, een installatie- en onderhoudsbranche, een 
grootbedrijf in vloeren (Forbo Flooring), een samenwerking van koplopers 
in circulair textiel en een brede maakindustrie. Hiermee heeft Zaanstad 
een onderscheidende positie als ‘Zaanstad Maakstad’ in MRA-verband. De 
sector is van belang voor de gehele MRA, vanwege de indirecte banen in 
de verdere keten.  
 
Belangrijke kansen vanuit de maakindustrie voor de toekomst zijn de 
vertaling van de ‘hand-on kennis’ naar innovatie en export van kennis (en 
daarbij benutten van kansen binnen de transities). Net als voor de food 
gelden ruimte, samenwerking, en verduurzaming als randvoorwaarden. 
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Tabel: prioritering van sectoren in economisch beleid Zaanstad 

 Huidig sociaal-
economisch belang voor 
Zaanse economie 
(absoluut en in MRA-
perspectief relatief aandeel 
werkgelegenheid) 

Onderscheidend 
vermogen sector in 
regioverband (Z-W, 
MRA) 

Groeipotentieel 
(in banen en verdien-
vermogen) 

Kansen voor 
innovatie en 
benutten van 
transitiekansen 

Ruimtelijke 
inpasbaarheid 
(ruimte-efficiëntie 
/ banen per m2 en 
mengbaarheid met 
andere functies) 

Duurzaamheid 
(hoe lager de 
CO2-intensiteit 
en milieudruk, 
hoe hoger de 
score) 

Totaal-
score 

SBI-
afbakening 

Bouw + + + + + O O O 5 F 

Cultuur & creatieve 
industrie 

– + + + + + + + + 7 R 

Detailhandel +  + O – – + + - 1 G47 

Financiële en zakelijke 
diensten 

– – – + + + + + + 3 K, L, M, N 

ICT – – + + + + + O 3 J 

Industrie (waaronder 
food & maakindustrie) 

+ + + + + + + – – 5 B, C, D, E 

Landbouw – O O + – – -3 A 

Logistiek (groothandel, 
vervoer en opslag) 

O + + + + – – – 1 G45, G46, 
H 

Onderwijs & overheid O O O – + + 1 O, P 

Overige diensten O O O – O O -1 S, T, U 

Vrijetijdseconomie 
(toerisme, recreatie, 
horeca) 

– + + + + O + + 5 I 

Zorg  O O + + + O 3 Q 
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Creatieve industrie & cultuur 
De creatieve industrie, inclusief cultuursector, vormt een bron van 
inspiratie en innovatie voor andere sectoren in Zaanstad. De sector draagt 
ook bij aan reuring in de stad en verbinding tussen inwoners, en voorziet 
in groeiende behoefte. Inzet op een grotere cultuursector draagt 
bovendien bij aan het streven naar een bevolking in balans – qua inkomen 
en opleiding – doordat het óók voorziet in de behoefte van HBO-/WO-
geschoolden.  
 
In het kader van de economische visie wordt de nadruk gelegd op 
culturele voorzieningen die bijdragen aan Zaanstad als aantrekkelijke stad 
en op bedrijven die een bijdrage leveren aan kennis en innovatie in 
overige speerpuntsectoren (o.a. door vormgeving, ontwerp en 
softwareontwikkeling). 
 
De sector is de afgelopen jaren gegroeid in Zaanstad (o.a. door de 
instroom van kunstenaars en makers uit Amsterdam Noord), en verdere 
groei kan bijdragen aan de diversificatie van de economie. Kansrijk binnen 
deze sectoren is het (verder) versterken van de koppeling met de 
maakindustrie en industrieel erfgoed. Om deze kans te benutten moet de 
gemeente voldoende en geschikte plekken (creatieve broedplaatsen) 
blijven bieden en de sector breder profileren.  
 
Toerisme & recreatie  
Toerisme & recreatie is een groeiende sector in Zaanstad. Deze groei kan 
bijdragen aan de diversificatie van de economie, en de aantrekkelijkheid 
van het woon- en leefklimaat. Momenteel blijft het Zaans aanbod van 
vrijetijdsvoorzieningen echter nog achter. Het doorontwikkelen van dit 
aanbod (o.a. op Hembrug en in de Zaanbocht) vormt daarom een 
belangrijke kans. Het is hierbij een opgave om de druk en draagkracht in 
de MRA (binnen Zaanstad de Zaanse Schans) te verbeteren door 
toeristische spreiding.  

 
 

Bouwsector  
De bouwsector is relatief groot in Zaanstad, en is essentieel voor de grote 
verstedelijkingsopgave van de gemeente en regio. Daarbij geldt dat de 
bedrijfseconomische verwachtingen voor de sector autonoom langjarig 
goed zijn. Tegelijkertijd produceert de bouw- en sloopsector op dit 
moment de grootste hoeveelheden afval. De bouwsector kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving, en aan de circulaire transitie (o.a. houtbouw). Dit zijn kansen 
voor Zaanstad die van harte worden toegejuicht en gestimuleerd. Opgave 
hierbij is wel om verduurzaming te stimuleren, voldoende ruimte te 
bieden voor de activiteiten en samenwerking binnen en buiten de 
gemeente te stimuleren en faciliteren.   
 
Overige sectoren van belang 
Dit betekent overigens niet dat overige sectoren niet welkom zijn of geen 
aandacht krijgen in het Zaanse economisch beleid. Het Zaanse EZ-beleid 
ondersteunt de economie in brede zin. Wel lichten we in het bijzonder de 
volgende sectoren uit: 

• Breed MKB- en startersbeleid: breed MKB-beleid en startersbeleid 
vormt onderdeel van de economische visie (hoofddoel 1), zie 
paragraaf 3.2.  

• Retail: ook retail is een grote sector in Zaanstad, die niet alleen voor 
werkgelegenheid zorgt, maar ook bijdraagt aan een aantrekkelijk 
woon- en voorzieningenmilieu. Zaanstad pleegt dan ook de nodige 
inzet ter versterking van de retailstructuur, in Zaandam centrum maar 
ook in de andere winkelkernen en in wijkwinkelcentra en perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV).  
Ook de overgang van fysieke naar online retail en de opkomst van de 
platformeconomie heeft de nodige impact op retail en vraagt om 
Zaanse antwoorden. De lijn daarbij is: Zaanstad gaat mee met de tijd, 
faciliteert innovatie op dit vlak, maar stuurt ook op lokale 
leefbaarheid (overlast van bv. dark stores beperken), duurzaamheid 
(bv. duurzame stadslogistiek) en toetst initiatieven daarop.  
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• Logistiek: de logistiek is een grote en licht oververtegenwoordigde 
sector in Zaanstad. Zeker aanpalend aan de maakindustrie en de food 
is de logistiek belangrijk voor de Zaanse economie en moet deze 
worden gefaciliteerd. Tegelijkertijd zet Zaanstad niet (meer) in het 
bijzonder in op (grootschalige) logistiek, gezien het extensieve 
ruimtegebruik van de sector (weinig banen per hectare). Dat gaat 
namelijk lastig samen met de Zaanse ambities van meer banen en 
efficiënt ruimtegebruik. Ook zijn diverse andere steden en deelregio’s 
in de MRA verdergaand gespecialiseerd in logistiek dan Zaanstad (o.a. 
Haarlemmermeer, Flevoland, en maar ook de havengebieden in 
Amsterdam en het verdere NZKG). Kansrijk is overigens kleinschalige, 
schone stadsdistributie en innovatieve logistiek aanpalend aan de 
maak- en foodindustrie. 

• Zorg: de zorgsector is groot en demografisch groeiend (vergrijzing plus 
bevolkingsgroei in het verlengde van woningbouwambities). Zaanstad 
heeft een algemeen ziekenhuis en zet in op versterking van het 
zorgcluster in Kogerveld en er wordt vanuit het ZMC in samenspraak 
met andere partijen gekeken naar een zorgincubator. Die ontwikkeling 
kan en moet ook worden doorgezet. De groei is echter vooralsnog 
vooral bevolkingsvolgend. Er liggen wel kansen, met name op het vlak 
van de combinatie zorg-maakindustrie-ICT. Ook verkent Zaanstad de 
kansen binnen life sciences en (met een Fieldlab Robotica) de 
koppelingen tussen zorg en robotica. Op termijn kunnen deze 
ontwikkelingen – uitbouw zorgcluster, crossovers maakindustrie & ICT, 
ontwikkeling life science bedrijvigheid – uitgroeien tot een Zaans 
topcluster. Voor de kortere termijn richt de gemeentelijke inzet zich op 
faciliteren zorgcluster Kogerveld en het bij elkaar brengen van partijen, 
wat leidt tot versterking van het zorgaanbod en daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid. 

• Overige stadsverzorgende bedrijvigheid: een stad functioneert niet 
zonder stadsverzorgende bedrijven – naast bouw (installatiebedrijven, 
aannemers) en retail gaat het bv. ook om bv. reparatiebedrijven (bv. 
fietsenmaker), consumentendienstverlening (o.a. op zorg, sport), en 
meer. Deze werkgelegenheid verdient een plek in de stad en is 

cruciaal. Het gaat echter niet om speerpuntsectoren omdat het veelal 
werkgelegenheid betreft die volgt op bevolkingsgroei, en omdat het 
onderscheidend vermogen van Zaanstad hierop beperkt is.  

3.1.5 Doelenboom: overzicht van inzet economische visie Zaanstad 

Aan elk van de vijf hoofddoelen van de Economische Visie Zaanstad (zie 
3.1.2) zijn meerdere subdoelen verbonden. De figuur op de volgende 
pagina geeft de structuur van de economische visie in de vorm van een 
‘doelenboom’ weer.  
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3.2 Strategische uitwerking subdoelen en bijdrage aan brede 
welvaart 

In deze paragraaf 3.2 is de strategie – hoe verwezenlijkt Zaanstad de 
doelen – nader uitgewerkt. Per subdoel is beschreven a) hoe dit bijdraagt 
aan brede welvaart, b) waarom hierop wordt ingezet (gezien de beperkte 
ambtelijke capaciteit moet immers scherp worden gekozen), en c) hoe op 
hoofdlijnen het subdoel wordt behaald (strategie). Het ‘hoe is in het apart 
bijgevoegde (concept-) uitvoeringsprogramma geconcretiseerd, in de 
vorm van uitgewerkte acties.  
 
De economische visie draagt bij aan economische groei én aan brede 
welvaart. Dit laatste gebeurt door vanuit economie bij te dragen aan de 
vijf overige strategische opgaven in Zaanstad (zie ook hoofdstuk 1). Om de 
bijdrage te concretiseren, is in de economische visie per subdoel met 
symbolen aangegeven aan welk van de strategische opgaven (en daarmee 
aan brede welvaart) het subdoel bijdraagt. Het gaat om de volgende 
opgaven: 
 

 

Verstedelijking 
Groei met kwaliteit 

 

Economie 
Diverse economie en voldoende werkgelegenheid 

 

Kansengelijkheid 
Sterke wijken en talentontplooiing  

 

Duurzaamheid 
CO2 neutraal in 2040 en circulair in 2050 

 

Veiligheid 
Droge voeten en veilige straten 

 

Gezondheid 
Een stad die uitnodigt tot gezond leven 

 

3.2.1 Hoofdoel 1: Zaanstad kent een sterk ondernemersklimaat voor 
het brede MKB en speerpuntsectoren food, maakindustrie, 
bouw, vrijetijdseconomie en creatieve industrie (incl. cultuur). 

 

Subdoel 1.1 Dienstverlening en strategisch accountmanagement zijn op 
orde in Zaanstad 

Bijdrage 
brede 
welvaart 

 

Waarom  • Dienstverlening en accountmanagement zijn van belang 
voor een sterk ondernemersklimaat. 

• Het faciliteren en stimuleren van (startende) ondernemers 
vergroot de kans op overleven, groei en innovatie  

• Op het vlak van communicatie en dienstverlening valt nog 
winst te behalen voor de gemeente 

Hoe  
Strategie 

• Invulling blijven geven en doorontwikkelen van de 
dienstverlening voor ondernemers. Dit vraagt om een op 
samenwerking gerichte cultuur binnen het gemeentelijk 
apparaat. We onderzoeken hoe we verbetering in de 
dienstverlening richting ondernemers kunnen aanbrengen.  

• Strategisch accountmanagement, waarbij grote 
werkgevers, bedrijven in speerpuntsectoren en andere 
bedrijven van strategisch belang (bv. snelle groeiers, 
kennisintensieve bedrijven) in elk geval aandacht krijgen 

• Opstellen van een financieringsstrategie om de kansen in 
kaart te brengen voor de gemeente én voor ondernemers/ 
stakeholders voor het werven van externe financiering (op 
EU- Rijks- en regioniveau). Hierover ook communiceren. 
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Subdoel 1.2 Zaanstad staat bekend als innovatieve maakstad en foodhub 
en trekt bedrijvigheid aan die aansluit op het economisch 
profiel 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Zaanstad heeft onderscheidende economische troeven die 
nu nog vaak onderbelicht blijven (zie H. 1, H. 3.1). Er valt 
nog veel te winnen met scherpere economische profilering. 

• Met gerichte acquisitie kan bedrijvigheid worden 
aangetrokken die aansluit bij de economische ambities. 

Hoe  
Strategie 

• Profilering van Zaanstad als ‘innovatieve maakstad, 
circulaire foodhub en ondernemersstad’ (zie 3.1.3 voor de 
boodschap per sector). De stad draagt dit profiel uit 
richting bedrijven, inwoners en regio uit in communicatie 
(citymarketing) en in regionale beleidssamenwerking.  

• Acquisitie wordt strategisch ingezet om bedrijven die 
passen bij het economisch toekomstbeeld aan te trekken. 
Het gaat om bedrijven uit speerpuntsectoren en bedrijven 
die anderszins bijdragen aan verduurzaming en innovatie. 

 

Subdoel 1.3 Zaanstad kent nauwe lokale en regionale samenwerking 
tussen ondernemers en in de triple helix 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Er is in Zaanstad behoefte aan structurele samenwerking 
tussen ondernemers onderling en met de gemeente.  

• Er is nog weinig sprake van een ‘innovatie-ecosysteem’ 
in Zaanstad. Door Zaanse kennis op de werkvloer te 
verbinden met kennis van buiten, ontstaan nieuwe 

kansen. Dit vraagt om samenwerking binnen en tussen 
sectoren, binnen en buiten de gemeente. 

• Nieuwe uitdagingen op energie en circulariteit vragen om 
lokale samenwerking (op gebieds- en ketenniveau). 

Hoe  
Strategie 

• Bovenlokale samenwerking tussen gemeente en bedrijfs-
leven (o.a. via VNO-NCW en MKB Nederland) verstevigen 

• Initiëren van samenwerking binnen en tussen de 
speerpuntsectoren, lokaal en regionaal, óók met kennis- 
en onderwijspartijen buiten Zaanstad. 

• Structurele samenwerking met ondernemers op 
gemeenteniveau: opzetten van een structurele, 
overkoepelende samenwerkingsvorm (Economic Board) 
tussen ondernemers onderling en met de gemeente.  

• Lopende samenwerkingen (zoals ‘Zaanstad Maakstad’) 
worden ondersteund en versterkt. 

 

Subdoel 1.4 Zaanstad levert een bijdrage aan een sterke regionale 
economie in MRA-, Zaanstreek-Waterland- en NZKG-verband 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Veel thema’s uit de economische visie hebben een 
regionale component. Het is daarom voor Zaanstad 
belangrijk om samen te werken met regionale overheden, 
en aan te sluiten bij bedrijfs-/triplehelix-initiatieven. 

Hoe  
Strategie 

• Zaanstad blijft op economie, werklocaties en arbeids-
markt regionaal samenwerken en afstemmen met mede-
overheden. Dit gebeurt in het verband van de G40, de 
MRA (Platform Economie, en daarbinnen Plabeka), 
Zaanstreek-Waterland (langs de lijnen van de regionale 
Economische Visie en de MRA-propositie) en het NZKG.   
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3.2.2 Hoofdoel 2: Zaanstad is een aantrekkelijke woon-, werk- en 
(be)leefstad voor iedereen, die nieuwe kennis en 
arbeidskrachten aantrekt. 

 

Subdoel 2.1 Zaanstad kent een aantrekkelijk woonmilieu: aanbod sluit 
kwantitatief en kwalitatief goed aan op de vraag van huidige 
en beoogde nieuwe doelgroepen 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Een aantrekkelijk(er) Zaans woonmilieu draagt bij aan een 
gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven én werknemers. 
Dit is randvoorwaardelijk voor het aantrekken van meer 
kennisintensieve bedrijven én hun personeel. 

Hoe  
Strategie) 

Vanuit economie wordt input geleverd op de uitvoering van 
de Zaanse Woonvisie en uitvoeringsagenda: 

• Zaanstad blijft investeren in voldoende en aantrekkelijke 
woningen; ook voor HBO-/WO-geschoolden en 
koopkrachtige inwoners (t.b.v. een ‘evenwichtige mix’). 

• Placebranding: Zaanstad als prettige woon- en werkstad 

• Stimuleren van bedrijven nabij woonwijken om te 
verduurzamen, circulaire samenwerkingen aan te gaan en 
de milieudruk te verlagen (bv. afvalstromen van 
bedrijfsleven en huishoudens hergebruiken, energie 
uitwisselen, etc.). Gemeente én bedrijven geven uitvoering 
aan de Visie Verduurzaming.  

 

Subdoel 2.2 Bedrijven en hun werknemers profiteren van een toekomst-
bestendige interne en externe bereikbaarheid van Zaanstad 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Goed bereikbare banen, detailhandel en werklocaties zijn 
van essentieel belang voor economie én brede welvaart.  

• Dit speelt in het bijzonder voor praktisch opgeleiden, 
omdat zij minder geneigd om zijn ver te reizen voor werk. 

Hoe  
Strategie 

Het Zaans Mobiliteitsplan vormt het beleidskader voor 
mobiliteit. Vanuit economie wordt in de uitvoering hiervan 
afstemming gezocht, met als behoeften vanuit economie: 

• Goede bereikbaarheid van banen op bedrijventerreinen, 
met specifieke aandacht voor OV- en fietsverbindingen.  

• Oog voor specifieke mobiliteitsbehoeften van bedrijven. 

• Oog voor verkeersveiligheid (bv. scheiden verkeersstromen 
in gemengde woon-werkgebieden/productieve wijken)  

 

Subdoel 2.3 Een toekomstbestendige binnenstadseconomie en 
aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod in alle kernen 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • De binnenstad van Zaandam is dé locatie voor de 
moderne centrumeconomie, mét kennisintensieve 
bedrijven. En een aantrekkelijk stadshart is belangrijk voor 
economie en brede welvaart ( ‘huiskamer’ van de stad).  

• De leegstand in detailhandel neemt toe. Er is werk aan de 
winkel om een vitale binnenstad te behouden.   

• Tegelijkertijd is de verwachte bevolkingsgroei een kans 
voor retail, cultuur en voorzieningen (meer draagvlak). 

Hoe  
Strategie 

• Uitwerking en uitvoering van een integraal plan voor de 
binnenstad (in lijn met visiedocument Morgen in 
Zaandam). Zie ook Achtergrond voor inhoudelijke lijnen.  

• Detailhandelsbeleid voor alle kernen actualiseren en 
monitoren, investeren in uitstraling van winkelgebieden. 
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Daarbij concentratiebeleid voor retail voortzetten. Ook 
handhaving vormt hierbij een belangrijke pijler. 

• Inspelen met retail- en binnenstadsbeleid op de kansen 
en bedreigingen die de deel- of platformeconomie biedt, 
op het gebied van retail, mobiliteit en meer. Zaanstad 
gaat mee met de tijd, faciliteert innovatie op dit vlak, 
maar stuurt ook op lokale leefbaarheid (overlast van bv. 
dark stores beperken), duurzaamheid (bv. duurzame 
stadslogistiek) en toetst initiatieven daarop.  

• Hoge leegstand in winkelgebieden blijven aanpakken.  

• Horecabeleid voortzetten, sector faciliteren. 

• Verder faciliterend beleid: o.a. centrummanager, 
subsidie-werving, begeleiding BIZ Stadhart. 

Achtergrond: visie op de moderne centrumeconomie in Zaanstad: 

• De inspirerende binnenstad, als plek voor wonen, ontmoeting, 
interactie, beleving, recreatie en beleven van Zaans cultuurhistorie.  

• De economisch vitale binnenstad, met voldoende ‘ruimte voor werken’ 
(ook voor kantoren) en recreëren, met een onderscheidende profilering –
vanuit het ‘DNA’ van Zaanstad – voor bezoekers. Ook het faciliteren van 
kunst/cultuur en de creatieve sector is onderdeel van de aanpak. 

• De duurzame binnenstad, met groene en rustige plekken, meer 
begroeiing en/of stadsmoestuinen, waar innovaties op het gebied van 
energie en circulaire concepten in praktijk worden gebracht.  

• De bereikbare binnenstad, met duurzame mobiliteitsoplossingen en 
optimale benutting van de hoge ‘knoopwaarde’ van station Zaandam.  

• De inclusieve binnenstad, met oog voor toegankelijkheid en inbreng van 
diverse doelgroepen en balans tussen economie en leefbaarheid. 

 
 
 
 
 

Subdoel 2.4 Een aantrekkelijk cultureel aanbod voor zowel inwoners als 
bezoekers van Zaanstad  

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Bij een aantrekkelijke woon-, werk- en (be)leefstad hoort 
een passend cultureel aanbod. Met name voor hoger 
opgeleide kenniswerkers is dit essentieel.  

• Daarnaast biedt een sterk cultureel aanbod kansen voor 
toerisme en recreatie. 

Hoe 
Strategie 

• Culturele aanbod versterken en voorzieningen 
toevoegen, o.a. op Hembrugterrein als culturele hotspot 

• Inventarisatie behoeften vanuit culturele ondernemers  

• Broedplaatsenbeleid voor creatieve industrie: zie 3.3. Zie 
ook 3.2 en 3.3 (ruimte voor werken) en in subdoel 5.4. 

 

Subdoel 2.5 Waardevol Toerisme: vanuit het eigen DNA biedt Zaanstad 
een onderscheidende bijdrage aan recreatie en toerisme op 
MRA-niveau, met balans tussen economie, leefbaarheid en 
duurzaamheid 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • De toeristische sector heeft economische potentie en kan 
bijdragen aan diversificatie van de economie.  

• Zaanstad wil grip houden op het toerisme. Waardevol 
toerisme is hierbij het uitgangspunt.   

• Door in te zetten op spreiding kan de druk (specifiek de 
Zaanse Schans) worden verlicht. 

Hoe 
Strategie 

• We sluiten aan op de Toeristische visie Zaanstad 2021-
2025. In het kort: Zaanstad gaat uit van eigen kracht & 
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DNA en wil daarmee een herkenbare bijdrage leveren 
aan het toeristisch product dat de MRA te bieden heeft.  

• Dit wordt vertaald naar een positionering voor 
destinatiemarketing, zowel gericht op inwoners van 
Zaanstad en de regio als bezoekers van buiten de regio. 

• Zaanstad hanteert vijf toeristische focusgebieden: 
Stadshart, Zaanbocht, Zaanse Schans, Hembrugterrein en 
het buitengebied.  

• Een aandachtsgebied is de recreatievaart: vanaf het water 
(het buitengebied van) Zaanstad ervaren. O.a. in de 
focusgebieden Zaanbocht en het buitengebied wordt 
vaarrecreatie gestimuleerd (conform de acties benoemd in 
de Toeristische Visie). 

3.2.3  Hoofddoel 3: Er is voldoende ruimte voor werken in het 
Zaanstad van morgen voor bedrijven die bijdragen aan 
economische ontwikkeling én brede welvaart  

 

Subdoel 3.1 Zaanstad benut haar bedrijventerreinen optimaal met 
kwaliteit en duurzaamheid als uitgangspunten 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • De ruimte in de stad wordt steeds schaarser, met een 
tekort aan bedrijventerreinen in Zaanstad. Dit vraagt om 
slimme oplossingen en prioritering. 

• Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn een 
randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. 

Hoe 
Strategie 

• Uitvoering Strategie Bedrijventerreinen. Hoofdlijnen: 
o Ruimte voor bedrijven: zuinig zijn op beschikbare 

ruimte; behoud bedrijventerreinen HoogTij, Wester-
spoor, Assendelft Noord, Zuiderhout, Molletjesveer en 

Noorderveld; mengen van wonen en werken in 
transformatiegebieden (zie 3.3); intensief ruimtegebruik 
en regionale samenwerking 

o Toekomstbestendige bedrijventerreinen: verbeteren 
van organisatiegraad, ruimtelijke kwaliteit en 
veiligheid, duurzaamheid en levendigheid. 

o Flankerend beleid zoals in de strategie benoemd, 

• De gemeente geeft voorrang bij gronduitgifte aan:  

– Bedrijven in speerpuntsectoren die zich enkel op 
bedrijventerreinen zélf kunnen vestigen en dus niet 
mengbaar zijn (o.a. in de food, maakindustrie en de 
bouw). Voor bedrijven met een hoge CO2-intensiteit is 
alleen plek indien deze een pad naar verduurzaming 
afleggen. Ook geldt dat de huidige milieuruimte op 
monofunctionele bedrijventerreinen leidend is. 

– Bedrijven die anderszins een belangrijke bijdrage leveren 
aan een meer kennisintensieve en duurzame economie 
in Zaanstad. Dit is o.b.v. maatwerk te bepalen. 

– Bedrijven die – door verplaatsing – (milieu)ruimte 
vrijspelen op (toekomstige) gemengde woon-
werklocaties voor de Zaanse verstedelijkingsambities.  

• Gezien de beperkte ruimte passen grote datacenters, 
grootschalige logistiek en fossiele industrie zonder 
duidelijk verduurzamingspad in elk geval niet in Zaanstad. 

• Voor bedrijven die wél mengbaar zijn en zich niet per se 
op een bedrijventerrein hoeven te vestigen, is geen plek. 
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Subdoel 3.2 Zaanstad kent een kantorenmarkt in balans en staat bekend 
als hét kantorencentrum ten noorden van Amsterdam 

Bijdrage 
brede 
welvaart 

 

Waarom  • De gemeente Zaanstad wil zich beter profileren als 
kantorenstad om zo kansrijke groeisectoren aan te trekken. 
De focus ligt in Zaanstad op kennisdiensten in het 
verlengde van de speerpuntsectoren. Deze profiteren van 
een ondersteuning vanuit de dienstverlenende, kantoor-
houdende sectoren, zoals ingenieursbureaus en ICT. 

• Kantoorbedrijven kennen een hoge dichtheid van banen 
per m2 en dragen bij aan efficiënt ruimtegebruik.  

• Er is recent veel kantoorruimte getransformeerd. Mede 
hierdoor nadert Zaanstad het niveau van frictieleegstand 
(leegstand die minimaal nodig is voor een gezonde markt). 
Zaanstad kan dus weer denken aan kantoorontwikkeling.  

• Het tekort aan kantoorruimte in Amsterdam biedt kansen.  

• Per 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C 
hebben. Een eerste inschatting is dat 50% van de kantoren 
in Zaanstad niet voldoet aan deze verplichting. 

Hoe 
Strategie 

• De Kantorenstrategie Zaanstad geeft de inzet van Zaanstad 
weer, de economische visie sluit daarbij aan. 

• Er wordt primair ingezet op kantorenontwikkeling onder-
steunend aan speerpuntsectoren (zie hierboven).  

 
Strategie op gebiedsniveau: 

• De focus van kantoorontwikkeling ligt primair op 
Zaandam-centrum, vanwege de strategische ligging en 
goede OV-ontsluiting. Zaanstad zet erop in om hier 
kantoorhoudende bedrijven vanuit Amsterdam naar toe te 
trekken. De versterking van het centrum (zie ook subdoel 

1.6) kan hand in hand gaan met de versterking van het 
kantoormilieu zodat synergie ontstaat. 

• Met het Hembrugterrein zet de gemeente met name in op 
het aantrekken van de creatieve sector en activiteiten met 
een koppeling tussen productie en innovatie.  

• Voor Kogerveld geldt dat hier de focus ligt op zorg en 
daaraan verbonden bedrijvigheid en scholing. 

• Stimuleren verduurzaming kantoren i.v.m. de 
Labelverplichting (min. Label C vanaf 2023), door 
voorlichting en (doorverwijzing naar) subsidies.  

 

Subdoel 3.3 Zaanstad biedt ruimte voor werken in de stad, op 
aantrekkelijke gemengde woon-werkmilieus die uitnodigen 
tot samenwerking en innovatie 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Functiemenging draagt bij aan efficiënt ruimtegebruik en 
verdichting binnen de stedelijke contouren. Zaanstad zet 
hier in het kader van Zaanstad Maakstad vol op in.  

• Functiemenging zorgt voor een kwalitatieve impuls, met  
levendige stedelijke milieus waar steeds meer bedrijven en 
hun personeel om vragen.  

• Tegelijkertijd kan functiemenging zorgen voor verdrijving 
van werken uit de stad, ten faveure van de (economisch 
sterkere) woonfunctie. Dit vraagt om beleidsmatige 
bescherming van ‘ruimte voor werken’ in de stad.  

• Dit is ook sociaal logisch. Immers draagt behoud van lokale 
banen voor alle opleidingsniveaus ‘binnen bereik’ in 
Zaanstad bij aan kansengelijkheid en inclusiviteit. 

Hoe 
Strategie 

• Het vergoten van de mengbaarheid in de gemeente vraagt 
om een uitgewerkte strategie, focus, budgetten en is een 
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proces van langjarige aandacht. De gemeente stelt een 
stadsbrede strategie functiemenging op, waarin de doelen 
en aanpak op gebiedsniveau wordt geconcretiseerd. Hierbij 
wordt nadrukkelijk aangesloten op MAAK.Zaanstad.  

• Daarbij is de inzet om in elk gebied een minimum aandeel 
werken te realiseren (nog te concretiseren), via steden-
bouwkundige en juridisch planologische instrumenten.  

• Gebieden die daarbij bijzondere aandacht verdienen, zijn:  

– Achtersluispolder en Hembrugterrein. In deze 
gebieden vormt behoud van het huidige aantal banen 
het uitgangspunt, met werkfuncties binnen de 
speerpuntsectoren die mengbaar zijn met wonen.  

– Voor Kogerveldwijk wordt een economisch profiel op 
wijkniveau uitgewerkt als input voor de strategie.  

– Productieve wijken in de stad: woonwijken waar 
werken wordt toegevoegd. 

• Door het duurzamer worden van de industrie (bv. door 
elektrificatie, reductie van fossiele grond- en brandstoffen) 
en door innovatie kan de geur-, geluid-, en uitstootoverlast 
verkleind worden, en de kans op mengbaarheid vergroot. 
De uitkomsten uit het onderzoek ‘Verzuurzaming industrie’ 
dat momenteel loopt, worden hiertoe stadsbreed benut.  

• Bedrijven met een wens om te verplaatsen worden hierin 
(waar dat ruimtelijk mogelijk is) gefaciliteerd als dat kansen 
voor stedelijke (her)ontwikkeling vergroot. 

• Door broedplaatsenbeleid is er voldoende en geschikte 
ruimte voor de creatieve industrie/cultuur in de stad (zie 
tekstkader rechts). 

     

 
1 Ook de gemeente Utrecht heeft broedplaatsenbeleid. Bureau BUITEN heeft voor 
de gemeente Utrecht de behoefte aan ruimte voor de creatieve industrie 
onderzocht en de basis gelegd voor het broedplaatsenbeleid en het convenant dat 
de stad daarover heeft gesloten met (vertegenwoordigers van) creatieve makers. 

 
1 

 
 
 

Broedplaatsen voor creatieve industrie, kunst of start-ups 
‘New ideas need old buildings’ is een fameuze quote van de 
befaamde geografe Jane Jacobs. Naast meer interactie die in de 
bestaande stad beter tot stand komt dan in een nieuwbouwsetting, 
speelt hierbij ook het aspect prijs een rol. Startende en/of creatieve 
ondernemers en kunstenaars hebben behoefte aan goedkope en 
soms veel ruimte. De prijzen op de reguliere vastgoedmarkten zijn 
voor deze doelgroepen vaak niet op te brengen, of, als ze dat 
initieel wel zijn, stijgen ze in opkomende buurten vaak zo snel, dat 
de betaalbaarheid alsnog onder druk komt (gentrification). 
Daardoor leiden sommigen een welhaast nomadisch bestaan, 
waarin van de ene tijdelijke huisvesting naar de andere wordt 
getrokken. Omdat de activiteiten van deze doelgroepen 
economisch en/of cultureel waardevol zijn voor een stad, is er 
naast dit informele circuit behoefte aan meer bestendige ruimtes 
voor deze doelgroepen, meestal aangeduid met de term 
‘broedplaats’. Het gaat bijna altijd om werkruimte (soms ook 
gecombineerd met woonruimte) tegen een lagere prijs dan op de 
reguliere markt, gericht op specifieke doelgroepen (meestal 
creatieve industrie en kunst) en met een langdurige, maar vaak wel 
aan een tijdslimiet gebonden maximale huurperiode van 
bijvoorbeeld 3 jaar. Het idee is dat die periode voldoende lang is 
om economisch tot wasdom te komen. Onderdeel van deze 
Economische Visie is het voornemen om in Zaanstad te komen tot 
meer broedplaatsen. Het Amsterdamse broedplaatsenbeleid kan 
hiervoor inspiratie bieden. Zie: Amsterdams atelier- en 
broedplaatsenbeleid 2019-2022, Gemeente Amsterdam 20191. 
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Subdoel 3.4 Zaanstad zet in op versterking van de wijkeconomie  

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Op economisch vlak draagt de wijkeconomie bij aan een 
groei van het aantal banen in de Zaanse wijken, wat 
aansluit bij de werkgelegenheidsdoelstelling.  

• Meer werken in wijken in het algemeen, en in het 
bijzonder in Zaanstad Oost, draagt bij aan economische 
en sociale doelen en speelt in op de trend van meer 
kleinschalige bedrijvigheid die mengbaar is met wonen. 

• Op sociaal vlak brengt inzet op de wijkeconomie het 
werken dichterbij bewoners (al functioneert de 
arbeidsmarkt op een hoger schaalniveau), wat 
vervoersarmoede tegengaat, en kan het positief 
uitwerken op levendigheid en veiligheid (meer sociale 
controle). Ook wordt werken zichtbaar in de wijk, 
waardoor bewoners (met name kinderen) dagelijks in 
aanraking komen met werken en arbeidsparticipatie.  

Hoe 
Strategie 

• Zaanstad richt zich op de fysieke kant van de 
wijkeconomie, door in te zetten op productieve wijken. 
Het toevoegen van werken aan woonwijken kan bv. door 
het realiseren van levendige plinten (waar mogelijk), 
bedrijfsverzamelgebouwen bv. langs toegangswegen of 
op de kop van de entree van de wijk. Ook zet de 
gemeente zich in op het faciliteren van werken in- en aan 
huis (aansluitend op Omgevingsplan; tot een maximum). 
Tot slot kan het wel/niet toestaan van detailhandel (en 
bv dark stores) en horeca en de maatvoering en maxima 
daarvoor onderdeel uitmaken van de beleidsmix. Hiervoor 
wordt verwezen naar specifiek beleid.  

• Zaanstad richt zich op de mensen-kant (scholing, training, 
activering en matching) van de wijkeconomie door:  

o kinderen op de basisschool al kennis laten maken 
met bedrijven en werk via ‘bedrijven in de klas’ 
‘leren met techniek’, ‘bedrijfssafari’s’; 

o het koppelen van middelbare scholieren aan 
stageplaatsen in en nabij de buurt (aansluiten op 
het initiatief ’t Lokaal); 

o het werken met rolmodellen en ambassadeurs, 
bijvoorbeeld vrouwelijke ondernemers of 
succesvolle jonge ondernemers; 

o activerings- en matchingsinitiatieven uit het 
generieke, vraaggerichte arbeidsmarktbeleid 
maar dan met een op maat gesneden aanpak 
voor de doelgroepen uit specifieke wijken. 
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Ruimtedruk vraagt prioritering, innovatie en creativiteit 
In de onlangs vastgestelde Strategie Bedrijventerreinen van Zaanstad is 
geconstateerd dat de druk op de ruimte toeneemt, vanwege de noodzaak en 
wens tot grote binnenstedelijke verstedelijking. Zaanstad verlaat het traditionele 
model waarin voor wonen en/of werken steeds een beroep werd gedaan op de 
groene randen van de stad. De stad heeft (naar verwachting) binnen 5 jaar geen 
uitgeefbare bedrijfsgrond meer. Daarentegen is er wel ruimte voor werken nodig.  
 
Ruimte voor kantoren of gemakkelijk mengbare bedrijvigheid is in een 
verdichtende stad goed in te passen. Voor bedrijventerreinen ligt dat deels 
moeilijker. In de Strategie Bedrijventerreinen is daarom een drieledige strategie 
geformuleerd:  
1. Ruimte voor bedrijven: via o.a. het beter benutten en intensiveren van de 

bestaande bedrijventerreinen, het creëren van woon-werkgebieden en 
regionale samenwerking. 

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen: inzet op versterking van de 
organisatiegraad, op schone en veilige werkzaamheden, en op een 
verduurzamingsslag. 

3. Flankerend beleid: onder andere door een goed accountmanagement, betere 
bereikbaarheid en het profileren van Zaanstad als werk- en woonstad. 

 

De economische visie is in lijn met die strategie en scherpt de ambities op 
bepaalde onderdelen nog wat aan. Het realiseren van die ambities vraagt 
prioritering, innovatie en creativiteit. Enkele aandachtspunten daarbij: 

• De economische visie vraagt om prioritering en scherpe keuzes voor de 
uitgifte van nog uitgeefbare grond. Er moet prioriteit worden gegeven aan 
lokale bedrijven met uitbreidingsambities die een locatie elders in de stad 
achterlaten of transformatie mogelijk maken. Versterking van de Zaanse 
speerpuntsectoren (zie 3.1.4) vormt de tweede doelgroep. 

• In de economische visie wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken van de 
Zaanse kenniseconomie. Het benutten van de omgeving van station Zaandam 
en voor zorggerelateerde activiteiten rondom Kogerveld zijn hiervoor de eerst 
in aanmerking komende locaties. 

• De gedeeltelijke transformatie van Achtersluispolder moet nieuwe 
grootstedelijke woon-werkmilieus toevoegen aan het palet aan  

 vestigingsmogelijkheden in Zaanstad. Werken in (meerlaags)plinten of 
op in het oog springende solitaire plekken, afgewisseld met meer 
traditionele bedrijvigheid met milieugebruiksruimtes die zijn te 
combineren met wonen, wordt hier beoogd. Dat leidt tot een 
aantrekkingskracht op nieuwe economische activiteiten, waarmee het 
gebied als schakel naar Amsterdam gaat functioneren. Inspiratie kan 
onder andere worden ontleend aan de tegenoverliggende ontwikkeling 
van Houthaven (Amsterdam). 

• De creatieve industrie kan in Zaanstad terecht op Hembrug en verder 
onder meer in herontwikkelde locaties langs de Zaan. 

• Het centrum van Zaandam moet zich van traditioneel winkelgebied naar 
een multifunctioneel stadshart doorontwikkelen, waar naast 
detailhandel en horeca ruimte is voor cultuur, wonen, werkplekken, 
andersoortige voorzieningen, etc. Functiemenging is hier het motto, zij 
het gedifferentieerd. 

• In veel van de MAAK-gebieden ligt de focus op het realiseren van 
nieuwe woon-werkgebieden en productieve wijken. Dat is maatwerk, 
waarvoor in deze visie wordt geadviseerd om te komen tot een 
stadsbrede strategie voor functiemenging. Werken in plinten, het 
afwisselen van woon- en werkblokken, het benutten van logische 
plekken voor werkfuncties (inclusief voorzieningen) maken hiervan deel 
uit. Ook het realiseren van overmaat (bijv. op begane grond of een extra 
kamer) in woon- en werkhuizen past hierbij. De uitwerking dient oog te 
hebben voor de marktvraag, specifieke segmenten en te passen bij de 
stedenbouwkundige ambities. 

• Het planologisch hard blijven beschermen van de resterende meer 
monofunctionele bedrijventerreinen biedt investeringszekerheid aan 
gevestigde bedrijven, die daarbij overigens wel mogen worden 
uitgedaagd om tot intensivering te komen en tot een grotere 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het beheer van de omgeving. 

• Tot slot bieden de stedelijke en landelijke linten ruimte aan diverse 
bedrijvigheid, in o.a. landbouw, PDV, en uiteenlopende diensten.  

Op de volgende bladzijde is weergeven wat de ruimtelijk consequenties van 
de doelen in de economische visie (zou kunnen) zijn. Hierbij geldt de kaart 
als richtinggevend, en niet definitief.   
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Figuur: richting voor ruimtelijke invulling van de doelen in de economische visie  
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3.2.4  Hoofddoel 4: Zaanstad wordt gekenmerkt door een inclusieve 
arbeidsmarkt in balans, dankzij de drieslag van activeren 
(iedereen moet kunnen meedoen), ontwikkelen (kennis en skills) 
en mobiliseren (aanbod en vraag bij elkaar brengen). 

 

Subdoel 4.1 Zaanstad kent een hoge participatie op de arbeidsmarkt, met 
gelijke kansen voor mensen van alle leeftijden, 
opleidingsniveaus en wijken (activeren) 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Zaanstad staat voor grote opgaven (energietransitie, 
circulaire transitie, zorgbehoefte), die om inzet vraagt van 
veel mensen. In essentiële sectoren zijn echter grote 
personeelstekorten, terwijl tegelijkertijd veel mensen 
langs de kant van de arbeidsmarkt staan.  

• De inactiviteit van de beroepsbevolking is relatief hoog. 
Dit vraagt om het activeren van ‘onbenut potentieel’. 

• Zaanstad kent grote verschillen tussen groepen en 
wijken, in sociaaleconomische positie en arbeidsmarkt-
kansen. We willen het risico verkleinen dat bepaalde 
groepen niet goed mee kunnen komen.  

• De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een kans om de 
participatie te verhogen. De grote vraag naar arbeid kan 
een extra impuls zijn om niet-werkenden te activeren.  

• Zaanstad gaat met haar economisch beleid voor brede 
welvaart. Kansengelijkheid is daarbinnen een belangrijk 
thema. 

Hoe 
Strategie 

• Gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven gaan samen aan de slag met het opstellen van 
een brede arbeidsmarkt-onderwijs-visie: een nadere 

definitie van de opgave (kwantitatief en kwalitatief) en een 
concretisering van acties.  

• Goede begeleiding blijven bieden voor werkenden en 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 
Zaanstad zijn daarvoor het Sociaal Wijkteam en 
participatiebedrijf Werkom actief.  

• Binnen de transities benutten we ook kansen voor deze 
groepen. Een goed voorbeeld van hoe dit kan is bv. het 
realiseren van circulaire sociale werkplaatsen. 

• Focussen op specifieke wijken, bv. door specifiek in te 
zetten op stages of startersfuncties voor jongeren uit 
Poelenburg en Peldersveld. 

 

Subdoel 4.2 De kennis en vaardigheden van de Zaanse beroepsbevolking 
sluiten aan bij de veranderende behoeften van werkgevers 
(ontwikkelen) 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Mede onder invloed van grote transities (energie, circulair, 
digitaal) verandert de aard van het werk en zijn nieuwe 
kennis en skills vereist. Daarbij wordt het niveau van de 
gevraagde kennis en skills in veel sectoren steeds hoger.  

• Ook zien we autonome ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt waardoor de werkgelegenheid door 
automatisering verdwijnt (bv. in de logistiek of de 
financiële diensten).  

• Jongeren kiezen nog steeds vaak voor populaire 
opleidingen waarvoor het aantal beschikbare banen 
beperkt is. Het is zaak zoveel mogelijk op te leiden voor 
sectoren met een grote vraag naar arbeidskrachten. 
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Hoe 
Strategie 

• Leven Lang Ontwikkelen: het voortdurend 
(door)ontwikkelen van kennis en vaardigheden is essentieel 
om bij te kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Dit begint al 
op jonge leeftijd in het reguliere onderwijs, maar geldt net 
zo goed voor werkenden die zich moeten om- of bijscholen.  

• Er is een goed en flexibel aanbod van scholing nodig in 
diverse sectoren en op meerdere niveaus. In samenwerking 
tussen bedrijven, opleiders en overheid worden curricula 
en ander opleidingsaanbod ontwikkeld, aansluitend op de 
vraag van essentiële economische sectoren in de stad. Een 
voorbeeld van zo’n samenwerking is Techlands, waar zowel 
scholieren en studenten als werkenden en zij-instromers 
worden opgeleid om te werken in diverse technische 
beroepen. De gemeente neemt het initiatief om dergelijke 
samenwerking ook samen met partners in andere krapte-
sectoren te verkennen.  

• Branding van prioritaire sectoren techniek, ICT en zorg. 
Jongeren kunnen bijvoorbeeld aangetrokken worden door 
het aanbieden van hybride leren, “AanDeBak-garanties”, 
gerichte campagnes vanuit het bedrijfsleven, of het 
aantrekkelijker maken van vacatures (bv. door aanbieden 
van huisvesting of door (secundaire) arbeidsvoorwaarden). 

• Hiermee samenhangend gaat Zaanstad aan de slag met 
‘Employer place branding’. Zo weten mensen voor wat 
voor banen ze in Zaanstad terecht kunnen.  

• De gemeente investeert in samenwerkingsverbanden die 
actief werken aan de transitie naar een skills-based 
arbeidsmarkt.  

• De gemeente werkt samen met partners in onderwijs en 
bedrijfsleven aan het verbeteren van de 
arbeidsmarktoriëntatie van scholieren en studenten. 
Initiatieven als ’t Lokaal en JINC zijn goede voorbeelden.  

 

 

Subdoel 4.3 Iedere inwoner van Zaanstad die wil en kan werken, vindt 
een baan in de gemeente of regio, dankzij hoge 
arbeidsmobiliteit en matching van vraag en 
aanbod  (mobiliseren) 
 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Er is gelijktijdig met de krapte sprake van een groot aantal 
vacatures én een groot aantal werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt. De aansluiting tussen vraag en aanbod 
moet worden verbeterd. 

• Naast het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
(subdoel 4.3) is het vergroten van de transparantie van 
de lokale en regionale arbeidsmarkt van groot belang. 
Mensen kunnen de juiste kennis en vaardigheden hebben, 
maar toch werkloos zijn. Deze mensen moeten worden 
ondersteund bij hun mobiliteit op de arbeidsmarkt.  

Hoe 
Strategie 

• Om de arbeidsmobiliteit op de regionale arbeidsmarkt te 
bevorderen en de matching tussen vraag en aanbod te 
verbeteren, worden bestaande publieke samenwerkings-
verbanden zoals het WerkgeversServicePunt en het 
Regionaal Mobiliteitsteam versterkt en wordt hun 
dienstverlening op elkaar afgestemd of waar nodig en 
mogelijk geïntegreerd.  

• Tegelijkertijd investeren publieke dienstverleners in 
intensieve samenwerking met private partijen op het 
gebied van bemiddeling en arbeidsmobiliteit. De één-
loket-voor-alles gedachte, die mede ten grondslag ligt 
aan het denken over een Regionaal Werkcentrum 
(werknaam), is daarbij essentieel.   
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• Profielen van werkzoekenden worden in toenemende 
mate opgesteld in termen van ‘skills’. Tegelijkertijd zullen 
werkgevers worden gestimuleerd om ook hun functie-
eisen meer ‘skills-based’ te formuleren. Dit is weliswaar 
een proces van de lange adem, maar er moet nu stevig op 
worden ingezet om in de (nabije) toekomst een betere en 
snellere matching tussen vragen aanbod te 
bewerkstelligen. Werkzoekenden vinden hierdoor 
makkelijker passend werk en werkgevers meer geschikte 
kandidaten. Hierdoor wordt de kwalitatieve mismatch op 
de arbeidsmarkt verkleind en de mobiliteit tussen 
sectoren vergroot. 

3.2.5 Hoofddoel 5: Toekomstgerichte, duurzame en kennisintensieve 
economie, met sterke Zaanse bedrijven economische 
voortkomend uit grote transities (energie, circulair, digitaal) 
benutten. 

 
We onderscheiden binnen dit hoofddoel vier subdoelen. Drie daarvan zijn 
gericht op één van de drie transities die we in het hoofddoel noemen, het 
vierde subdoel gaat over de overige kansen.  
 
Voordat we de subdoelen verder uitwerken, eerst twee algemene 
opmerkingen. Ten eerste is de verduurzaming van de economie,  
zoals in hoofdstuk 2 al benoemd, bovenal een urgente maatschappelijke 
opgave. Deze heeft ook in Zaanstad grote ruimtelijke, infrastructurele en 
financiële consequenties. De verduurzaming van het energiesysteem in 
algemene zin – waarover in de RES afspraken worden gemaakt, van het 
mobiliteitssysteem en van het de gebouwde omgeving vallen als zodanig 
niet binnen de scope van de economische visie, maar zijn wel van zeer 
groot belang. Binnen hoofddoel 5 van de economische visie richten we 
ons op de kansen die voortkomen uit de grote transities. Tegelijkertijd 
benoemen we wel de uitvoering van de CES – de Cluster Energie Strategie 
van het Noordzeekanaalgebied – en lokale stimulering van verduurzaming 

(o.a. via de Visie Verduurzaming Industrie Zaanstad) als belangrijke 
randvoorwaarden voor de industrie om te kunnen verduurzamen en 
vervolgens nieuwe economische kansen te benutten. Investeringen in het 
elektriciteitsnet vormen een belangrijk onderdeel van de infrastructurele 
randvoorwaarden (zie tekstkader).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten tweede is de notie van belang, dat het benutten van economische 
kansen in de eerste plaats een markttaak is. Er is een veelheid aan kansen 
geselecteerd binnen elk van de transities. Omdat Zaanstad niet op iedere 
kans in kan zetten, maken we een selectie van de meest kansrijke 
richtingen – op basis van gesprekken met de markt – die de gemeente 
ondersteunt. De markt is hierbij in eerste instantie aan zet, maar de 
gemeente stelt zich als  faciliterende partner op. Daarbij bepaalt de markt 
ook primair op wélke kansen ze inzet; dit kunnen dus zeker ook andere 
kansen zijn dan diegene die in dit stuk zijn geïdentificeerd. Door 
regelmatig contact met het (georganiseerde) bedrijfsleven en triplehelix-
samenwerkingen in de regio, blijft de gemeente op de hoogte van nieuwe 
trends en ontwikkelingen en behoeften vanuit de markt.  
 
 
 
 
 
 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het benutten van de kansen uit 
de grote transities is voldoende beschikbaarheid op het net. Sinds 
2021 is er ‘netcongestie’ op het Zaanse elektriciteitsnet, wat betekent 
dat er onvoldoende netcapaciteit beschikbaar is voor het leveren van 
extra elektriciteit aan grootverbruikers. Volgens de planning van de 
netbeheerders is de netverzwaring in 2026 afgerond. Hierdoor 
vertraagt een deel van de economische ontwikkeling, door uitstel van 
vestigingstrajecten, bedrijfsuitbreidingen en elektrificatie. 

https://www.noordzeekanaalgebied.nl/wp-content/uploads/2021/09/CES-1.0-NZKG-15-09-2021-1.pdf
https://www.noordzeekanaalgebied.nl/wp-content/uploads/2021/09/CES-1.0-NZKG-15-09-2021-1.pdf
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Subdoel 5.1 Het Zaans bedrijfsleven is koploper in de energietransitie en 
exporteur van kennis op het gebied van ‘smart & green 
industry 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • De Zaanse industrie is verantwoordelijk voor 37% van de 
CO2-uitstoot en 54 % van de totale emissies van Zaanstad 
(CE Delft, 2021). De Zaanse industrie heeft een belangrijke 
rol in de ambitie van het Noordzeekanaalgebied om in 
2030 50% CO2-reductie te realiseren. Aanvullend is de 
commerciële dienstverlening verantwoordelijk voor 27% 
van de totale emissies van de gebouwde omgeving (CE 
Delft, 2021). Kortom de industrie en het bedrijfsleven 
staan voor een grote verduurzamingsopgave en zijn van 
groot belang om de ambitie van de gemeente te behalen 
om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

• Verduurzaming van de industrie kan versneld worden met 
wederkerige, niet-vrijblijvende afspraken tussen 
gemeente en industrie (visie duurzaamheid). 

• Zaanstad is van oudsher een industriestad. De 
maakindustrie en de voedselverwerkingsindustrie zijn nu 
nog steeds belangrijke dragers van de Zaanse economie. 
Het exporteren van kennis op het gebied van ‘smart & 
green industry’ is een economische kans (o.a. door 
energie-efficiëntie, elektrificatie, waterstofgedreven) 
binnen maakindustrie en food.  

Hoe 
Strategie 

• De CES NZKG is het belangrijkste regionale kader voor de 
verduurzaming van de industrie; de investeringen in 
infrastructuur die hierin benoemd zijn, zijn 
randvoorwaardelijk voor de energietransitie. De 

gemeente blijft hier mede uitvoering geven aan de CES 
en behartigt de Zaanse belangen. 

• De Visie Verduurzaming Industrie Zaanstad beschrijft de 
benodigde acties om de CO2-reductie en de milieudruk 
van de industrie terug te dringen. De gemeente geeft 
samen met de industrie uitvoering aan deze visie, en sluit 
hiertoe een convenant met het bedrijfsleven.  

• Door diverse maatregelen – informatievoorziening, 
subsidie, energiescans, regionale lobby, stimulering van 
lokale samenwerking op bedrijventerreinen – stimuleert 
de gemeente de verduurzaming van de Zaanse industrie. 

• De gemeente blijft de samenwerking van Zaanstad 
Maakstad ondersteunen en draagt waar gewenst bij aan 
professionalisering. Hierbinnen werken 15 grote 
industriepartijen uit de gemeente aan de energietransitie 
en circulaire economie. Specifiek wordt ingezet op het 
benutten van waterstof als brandstof (afhankelijk van 
beschikbaarheid en effectiviteit voor industrie), 
(gedeeltelijke) elektrificatie van processen en een route 
voor het benutten van restromen, mogelijk deels voor 
warmte.. Dit zorgt voor CO2-reductie en behoud van dit 
belangrijke deel van de economie.  

• Met de kennis die vergaard wordt over de verduurzaming 
van de maakindustrie & food kan Zaanstad zich profileren 
als koploper en kennis-exporteur op het gebied van 
‘smart & green industry’. De potentie van een innovatie- 
en leercentrum op dit thema wordt onderzocht, om hier 
invulling aan te geven.  
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Subdoel 5.2 Zaanstad bouwt aan een circulaire economie, en geldt als 
MRA-hoofdstad van de eiwittransitie & circulaire food 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • In lijn met de landelijke doelstelling heeft Zaanstad de 
ambitie in 2050 een circulaire economie te realiseren.  

• Er zijn binnen de gemeente kansen voor circulaire 
innovaties binnen prominente sectoren (denk aan 
voedsel, (hout)bouw en textiel). Primair zorgt de 
aanwezigheid van de foodsector voor kansen. Dankzij 
haar kennis en kunde kan de sector bijdragen aan de 
eiwittransitie (verschuiving van consumptie van dierlijke 
eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen).  

• De foodsector werkt per definitie met biogebaseerde 
materialen. Vanwege de beschikbare kennis over de 
productie en verwerking van biomaterialen en de 
aanwezige infrastructuur liggen er kansen voor de 
foodsector om te verbreden naar niet-voedseltoepassingen 
van biogebaseerde materialen in de biobased economy  

• Inzet op kringlooplandbouw en lokale voedselproductie 
(bv. stadslandbouw) kan bijdragen aan de transitie naar 
een duurzame voedselvoorziening, en kan het bewustzijn 
over de herkomst en milieu-impact van voedsel vergroten. 

• Daarnaast zijn er ook voor de bouw (biobased bouwen, 
o.a. houtbouw), de textielindustrie en de brede 
maakindustrie kansen binnen de circulaire economie.  

Hoe 
Strategie 

• De gemeente werkt in de Provincie Noord-Holland en in 
de MRA samen met lokale overheden, kennisinstellingen 
en marktpartijen aan een circulaire economie, in lijn met 
het MRA Programma Circulaire Economie (2021-2026) en 
uitvoeringsagenda.  

Energietransitie van de Zaanse industrie  
De Zaanse industrie staat, zoals alle industriële clusters in 
Nederland, voor grote uitdagingen op de weg naar 
klimaatneutraliteit. De meeste Zaanse bedrijven zijn al actief bezig 
met verduurzamingsstappen als energiebesparing of het verplaatsen 
van productielocaties (Bunge Loders Croklaan). Maar er zijn nog 
grote slagen te maken in de overgang van fossiele brandstoffen 
(aardgas) naar elektriciteit, waterstof en warmte.   
 
Zoals eerder genoemd, biedt de energietransitie naast uitdagingen 
ook economische kansen. Met name voor elektrificatie, 
energiebesparing en het optimaal (her)gebruik van warmte, is 
innovatie binnen de bedrijfsprocessen nodig. Het grootste deel van 
de energie-intensieve industrie in Zaanstad betreft processen in de 
voedselproductie bij temperaturen van max. 200 ºC, zoals drogen, 
koelen of pasteuriseren. Wat de industrie daarnaast kenmerkt is de 
ligging nabij woningen, waardoor ook het verkleinen van de 
milieueffecten (geur, geluid, fijnstof) essentieel is voor de positie 
van de industrie in de stad.  
 
Vijftien van de energie-intensieve industriële bedrijven hebben de 
krachten gebundeld in de vereniging Zaanstad Maakstad. De 
gemeente werkt binnen in de in 2022 getekende 
samenwerkingsovereenkomst samen met deze partijen aan o.a. 
energietransitie en verduurzaming.  
 
Met de economische visie sluiten we aan op de visie die de 
gemeente met input vanuit het bedrijfsleven opstelt over de 
verduurzaming van de industrie, de Visie Verduurzaming Industrie 
Zaanstad (CE Delft, 2022). 
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• Zaanstad zet in op ontwikkeling tot circulaire food-hub. 
De eiwittransitie (o.a. vleesvervangers) is hierbinnen een 
concrete kans. Om hier stappen in te zetten, jaagt de 
gemeente nieuwe samenwerking tussen grootbedrijven, 
startups/scale-ups en kennispartijen aan. Ook 
concretiseert de gemeente met marktpartijen en in MRA-
verband kansen voor het benutten van reststromen in de 
food. Tot slot is, net als bij de inzet op ‘smart & green 
industry’ profilering en actieve acquisitie van belang.  

• De gemeente stimuleert door duurzaam inkopen en 
duurzaam opdrachtgeverschap ondernemers meer 
circulaire producten en diensten te leveren.  

• Ook benut Zaanstad de kansen voor een inclusieve 
arbeidsmarkt binnen de circulaire economie. Zaanstad 
kan bv. door circulaire sociale werkplaatsen, waar her te 
gebruiken (bouw- en textiel)materiaal wordt 
opgewaardeerd, werk bieden aan groepen met afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

• De gemeente zet in op triplehelix samenwerking gericht 
op biobased bouwen (Green deal houtbouw MRA) en 
circulair aanbesteden, en sluit aan op de circulaire kansen 
van de strategie bedrijventerreinen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdoel 5.3 Zaanstad is dé plek voor ontwikkeling en toepassing van 
innovaties op gebied van Industry 4.0 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Zaanstad heeft op dit moment geen expliciet kennis-
intensief en digitaal karakter, maar de economische 
structuur– met relatief veel industrie en techniek – biedt 
interessante aanknopingspunten voor het ontwikkelen 
van een meer digitale en innovatieve economie. 

• In de toepassing van data en technologie in de industrie 
van Zaanstad liggen kansen, met name op het gebied van 
Smart Industry – toepassing van verregaande 
digitalisering, robotisering en ‘Internet of Things’. De 
‘hands on’ kennis – die op de werkvloer volop aanwezig is 
– kan nog meer worden verbonden aan 
innovatietrajecten en worden vermarkt  

• Daarnaast kan Smart Industry wordt benut voor een 
hogere productiviteit in de industrie. Ook kan de krapte 
op de arbeidsmarkt hierdoor deels worden opgevangen. 

• Circa 85% van het primaire afval in Zaanstad wordt 
geproduceerd door het bedrijfsleven. Dit vraagt om inzet 
op afvalreductie en het sluiten van kringlopen, en dus op 
een circulaire economie. 

Hoe 
Strategie 

• Profilering als dé MRA-proeftuin en kennis-exporteur op 
het gebied van Industry 4.0.  

• Zaanstad stimuleert bedrijven aansluiting te zoeken bij 
Smart Industry Hub Noordwest.  

• Door inzet op bijscholing gericht op digitale skills, 
samenwerkingsverbanden tussen MKB en ICT-tech-
bedrijven en innovatiebevordering en het bieden van 
innovatiefaciliteiten wordt het MKB meegenomen 
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worden in de digitale transitie. Dit vergroot de 
toekomstbestendigheid van de MKB’ers. Ook het 
vergroten van de cyberweerbaarheid van MKB bedrijven 
heeft de aandacht. 

• Om de bovenstaande kansen te verzilveren is het 
noodzakelijk dat Zaanstad de digitale bereikbaarheid 
goed op orde is. Daarom zet Zaanstad erop in dat 
glasvezel overal aanwezig is. 

 

Subdoel 5.4 Overig kansen voor een toekomstbestendige economie 
worden benut 

Bijdrage 
brede 
welvaart  

Waarom  • Ook in andere sectoren liggen er kansen de benut kunnen 
worden voor een innovatieve en toekomstbestendige 
economie. Specifieke kansen zien we nu voor Life Science 
& Health (LSH) en creatieve industrie.  

• De uitbouw van het Life Science & Health cluster rondom 
Kogerveld is een economische kans. Met name op het vlak 
van de combinatie zorg-maakindustrie-ICT kan Zaanstad 
een unieke positie innemen.  

• De creatieve industrie is een belangrijke enabler voor 
innovatie en vormt een bron van inspiratie en innovatie 
voor andere sectoren in Zaanstad. Het is daarom voor een 
innovatieve en toekomstbestendige gemeente van belang 
om deze sector de ruimte te geven om zich te 
ontwikkelen.   

Hoe 
Strategie 

• De gemeente onderzoekt het uitbouwen van het 
lifescience & healthcluster. In eerste instantie richt de 
inzet zich op het faciliteren van het zorgcluster Kogerveld 
en het bij elkaar brengen van partijen. Op termijn kunnen 

de kansrijke ontwikkelingen – uitbouw zorgcluster, 
crossovers maakindustrie & ICT, ontwikkeling LSH 
bedrijvigheid – leiden tot een Zaans topcluster lifescience 
& health. Ook cross-overs tussen food en LSH zijn daarbij 
interessant: het bevorderen van gezondheidsdoelen door 
gezonder voedsel te produceren en aan te bieden. 

• Voor de creatieve industrie is het kansrijk om de 
koppeling met de maakindustrie en industrieel erfgoed te 
versterken. Zaanstad biedt onderscheidende milieus voor 
creatieve ondernemers, als ‘Maakstad’ met ruimte voor 
experimenten en dankzij het industrieel erfgoed. In de 
profilering van Zaanstad (zie subdoel 1.2) wordt Zaanstad 
als ‘creatieve maakstad’ meegenomen.  
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Voorbeelden elders van benutting van (economische) kansen 
binnen transities 
 
 

Energietransitie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Circulaire economie  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Waterstofwijk Wagenborgen 

In de wijk Wagenborgen in Groningen 
worden jaren 70 woningen aangesloten op 
een waterstofnetwerk. De woningen krijgen 
isolatie, een hybride warmtepomp en 
zonnepanelen. De hybride warmtepomp 
draait zoveel mogelijk op duurzaam 
opgewekte stroom en op koude momenten 
wordt waterstof gebruikt 

 

De waterstof wordt geproduceerd en opgeslagen door een lokaal bedrijf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fieldlab Industriële Elektrificatie  
Het Fieldlab Industriële 
Elektrificatie (FLIE) in Rotterdam heeft als 
doel de overstap van de industrie van 
fossiele bronnen op (duurzame) 
elektriciteit en groene waterstof te 
versnellen. Er wordt geëxperimenteerd 
en getest met technieken op het gebied 
van industriële warmte, inpassing van 

 

 

groene waterstof en directe conversie van CO2, die allemaal gebruik maken 
van duurzame elektriciteit. Zowel de fabrikanten van apparaten en 
installaties als industriële partijen zijn hierbij betrokken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire werkplaats Amsterdam 

In de ‘Circulaire Hub’ van Pantar in 
Amsterdam wordt organisch afval 
zoals koffiedroes, oud brood en 
sinaasappelschillen ingezameld en 
verwerkt tot grondstoffen en 
energie. Hiermee scheppen zij 120 
banen voor mensen voor wie het 
moeilijk is regulier werk te vinden.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Port of Amsterdam als circulaire plastic hub  
De Port of Amsterdam maakt 21 
hectare grond vrij om er plastic te 
recycleren en te transformeren tot 
een secundaire grondstof of een 
nieuw product. Bedrijven die hierin 
gespecialiseerd zijn, kunnen zich er 
vestigen, zodat een ecosysteem rond 
plastic ontstaat.  
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Digitalisering en innovatiekracht 
 

 
 

 

Brainport industries Campus  
Brainport Industries Campus is de 
plek waar de innovatieve en 
concurrerende kracht van hightech 
productie wordt versterkt. Het is de 
eerste locatie ter wereld waar alle 
betrokken partijen hightech supply 
chain nauw samenwerken aan 
innovatie en productie in de fabriek 
van de toekomst. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3D Makers Zone Haarlem 
3DMZ is een innovatief bedrijf 
gespecialiseerd in industrieel 3D-
printen met daaraan gerelateerde 
complementaire digitale 
technologieën. Een unieke plek waar 
met organisaties, bedrijven en 
onderwijs- en kennisinstellingen 
versneld wordt geïnnoveerd. Ideeën 
worden uitgewerkt tot prototypes, 
pilots en eindproducten. Het is een 
Smart Industry Fieldlab. 
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4 Uitvoering  

In een apart uitvoeringsprogramma zijn de hoofd- en 
subdoelen van de economische visie Zaanstad vertaalt naar 
concrete acties. Dit hoofdstuk omvat een toelichting op de 
uitvoering van de visie, in termen van rollen, samenwerking, 
organisatie, monitoring en prioritering. Het 
uitvoeringsprogramma zelf is, als dynamisch document dat 
continu wordt geüpdatet, in een apart document opgenomen.    
 
4.1 Uitvoering, samenwerking en monitoring  
 
Totstandkoming 
Het uitvoeringsprogramma (UVP) is, net als de economische visie 
Zaanstad, tot stand gekomen op basis van input van ondernemers uit 
verschillende sectoren uit de gemeente, regionale stakeholders en 
beleidsmedewerkers van verschillende ambtelijke disciplines.  
 
Een aantal noties is van belang bij het lezen van het UVP: 

• Tussen de subdoelen bestaat enig overlap en veel acties dragen dan 
ook bij aan meerdere subdoelen. Om enige ordening aan te brengen, 
is elke actie aan een subdoel toegewezen.  

• Het UVP is geen volledig overzicht van wat de gemeente doet: 
gemeente Zaanstad werkt ook nog op een tal van andere manieren 
aan acties binnen (en buiten) de thema’s die aan de economische 
visie raken. Het UVP bevat het overzicht van de belangrijkste acties 
die binnen economisch beleid vallen of die anderszins direct 
uitvoering geven aan de doelen uit de visie.  

• De gemeente Zaanstad is niet alleen aan zet voor de uitvoering van de 
acties, maar geeft in samenwerking met publieke en private partners 
op lokaal en regionaal niveau uitvoering aan de acties (zie ook 

volgende paragrafen). Hierbij geldt dat veel van de acties niet kunnen 
worden uitgevoerd zonder deze samenwerking. 

 
Rollen gemeente 
Voor elke actie is aangegeven welke rol de gemeente moet innemen bij 
de aanvang van de actie. Hierbij geldt dat de rol van de overheid in de 
loop van het proces kan veranderen. Ook is het mogelijk om verschillende 
rollen te combineren. De verschillende rollen die we onderscheiden zijn: 

• Initiatiefnemend: de gemeente neemt het initiatief tot het uitvoeren 
van deze actie en is hier zelf verantwoordelijk voor (soms is de rol ook 
‘aanjagend’, wanneer de gemeente een ontwikkeling op gang brengt 
en het initiatief gaandeweg door andere partijen kan worden 
overgenomen). 

• Netwerkend: de gemeente heeft een belangrijke rol, maar kan de 
actie alléén in lokale of regionale samenwerking of afstemming met 
andere partijen tot stand brengen.   

• Faciliterend: de gemeente maakt het voor andere partijen mogelijk 
deze actie uit te voeren (ook wel: responsief).  

• Rechtmatig: de gemeente beschermt het algemeen belang en behaalt 
resultaten vanuit het stellen van randvoorwaarden.    

 
Verschillende gemeentelijke rollen kunnen in acties worden 
gecombineerd, en kunnen ook op elkaar volgen (bv. van een initiatief-
nemende rol in de startfase van een project, naar een meer faciliterende 
rol wanneer andere partijen het stokje hebben overgenomen).  
 
Samenwerking met stakeholders  
Dit uitvoeringsprogramma kent een gedeeld eigenaarschap. Op bijna alle 
thema’s geldt dat de gemeente de samenwerking met andere partijen 
moet opzoeken. Veel van de thema’s hebben een regionale component 
(denk aan werklocatiebeleid, mobiliteit, economische profilering, NKZG-
samenwerking, etc.). Daarom is een van de subdoelen (1.3; zie paragraaf 
3.1) specifiek gericht op het versterken van de lokale samenwerking (met 
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en tussen ondernemers en andere partijen) en één subdoel (1.4) op 
regionale samenwerking. 
 
Stakeholders verschillen ook in de rol die wij hebben. We onderscheiden 
binnen drie soorten stakeholders, die echter soms door elkaar lopen: 
4. Samenwerkingspartners: organisaties die zelf in de lead zijn of waar 

de gemeente direct mee samenwerkt om het resultaat te behalen. 
5. Consensuspartners: organisaties die medewerking en/of 

toestemming aan een bepaalde actie of project moeten verlenen.  
6. Gebruikers: organisaties, bedrijven en/of individuele personen die 

gebruik maken van het resultaat van het project en/of de actie. Per 
project heeft iedere organisatie een ander belang of rol.  

 
De onderstaande tabel bevat een (niet-uitputtend) overzicht van de 
belangrijkste stakeholders die een rol hebben in de uitvoering van het 
UVP, uitgesplitst naar type partner (samenwerking, consensus, gebruiker) 
en schaalniveau (bovenregionaal, regionaal, lokaal). In het UVP is per actie 
aangegeven wie er in de lead is (gemeente of een andere partij) en met 
welke stakeholders afstemming en samenwerking vereist is. 
 

Organisatie  Type partner Schaalniveau 

Provincie Noord-Holland Samenwerking, consensus Bovenregionaal 

MRA platform + gemeenten Samenwerking, consensus  Bovenregionaal 

NZKG, gemeenten + partners Samenwerking, consensus Bovenregionaal 

Port of Amsterdam Samenwerking  Regionaal 

Regio Zaanstreek-Waterland 
en gemeenten daarbinnen 

Samenwerking  Regionaal 

Overige gemeenten MRA Samenwerking, consensus  Regionaal  

Onderwijsinstellingen buiten 
Zaanstad (UvA, VU, HvA, 
Inholland, etc.) 

Samenwerking Regionaal 

Arbeidsmarktpartijen (UWV, 
Werkom, Werkbedrijf, etc.) 

Samenwerking Regionaal 

Onderwijsinstellingen binnen 
Zaanstad (Regio College, Altra 
College, ZAAM, OVO, etc.) 

Samenwerking Lokaal 

Bedrijfs- en ondernemers-
organisaties (BVNM, ABIN, 
BIA, DOKA, Ondernemend 
Krommenie, etc.) 

Samenwerking Lokaal 

Lokale initiatieven (SAENZ, ’t 
Lokaal, Cirkelstad, Fieldlab 
Robotica, ICCT, Techlands, 
WeSparkZaanstad, etc.) 

Samenwerking Lokaal  

Bedrijven in Zaanstad, 
waaronder grootbedrijf in de 
food, maakindustrie en 
overige speerpuntsectoren 

Gebruiker Lokaal 

Starters en ZZP-ers Gebruiker Lokaal 

Inwoners van Zaanstad Gebruiker Lokaal 

Werkenden in Zaanstad Gebruiker Lokaal  

Bezoekers (toerist, recreant) Gebruiker Lokaal 

 
Uitvoering en organisatie gemeente 
In het uitvoeringsprogramma zijn diverse acties opgenomen. Om de acties 
uit te kunnen voeren, en op die manier de ambities in de economische 
visie te behalen, is voldoende capaciteit bij beleidsmedewerkers vanuit 
opgave economie (met daaronder de thema’s aantrekkelijke stad, 
excellent ondernemersklimaat, fysieke werkmilieus, NZKG, toekomst-
bestendige economie en onderwijs-arbeidsmarkt) noodzakelijk, evenals 
voldoende budget voor de uitvoering van acties. 
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Daarnaast dragen tal van medewerkers vanuit andere beleidsvelden 
(ruimte/omgevingsvisie, wonen, mobiliteit, etc.) bij aan het behalen van 
de economische ambities. Samenwerking over beleidsvelden heen is 
noodzakelijk om tot een welvarende stad te komen.  
 

 
 

 
Afwegingskader en prioritering 
De economische visie Zaanstad kent een hoog ambitieniveau. Er zijn vele 
ideeën geopperd vanuit stakeholders en de ambtelijke organisatie voor 
acties die in het uitvoeringsprogramma moeten landen. Om te bepalen 
welke acties voldoende prioriteit hebben om opgenomen te worden in 
het uitvoeringsprogramma, is een afwegingskader opgesteld. Dit 
afwegingskader kan ook tijdens de uitvoering van de visie dienen om 
acties nader te prioriteren – in termen van capaciteit en budget - wanneer 
nodig.  
 
In het afwegingskader worden acties gescoord op een aantal criteria:  

• Economische impact: bijdrage van de acties aan het behalen van 
economische doelen: 

– Economische groei (banen, verdienvermogen) 

– Innovatie/kennisintensiteit Zaanse economie vergroten 

– Versterkt 1 of meerdere speerpuntsectoren 
De geschatte bijdrage per actie aan deze doelen kan worden gescoord 
van O (neutraal) tot + + (zeer grote bijdrage); vanuit de gedachte dat 
economisch beleid per definitie geen negatieve bijdrage aan 
economische doelen kan of moet hebben. De bijdrage aan 
economische doelen moet minstens op 1 aspect positief (+) zijn.  

• Bijdrage aan brede welvaart, via de 5 overige strategische opgaven 
van Zaanstad: verstedelijking, duurzaamheid, kansengelijkheid, 
gezondheid en veiligheid (zie ook hoofdstuk 1). De geschatte bijdrage 
per actie aan deze opgaven kan worden gescoord van – – (zeer 
negatief) tot + + (zeer positief). De bijdrage aan overige opgaven moet 
minstens op 1 aspect positief (+) zijn.  

• Draagvlak in eigen organisatie en onder betrokken stakeholders: is 
er sprake van voldoende draagvlak in de eigen organisatie en 
betrokken stakeholders (voor acties waarbij de gemeente in de lead 
is) c.q. eigenaarschap (voor acties waarbij andere partners in de lead 
zijn) om de actie te kunnen uitvoeren, van – – tot + +. Het draagvlak 
moet minimaal neutraal (O) zijn. 

• Value for money: staat de investering (in termen van benodigde 
ambtelijke capaciteit en budget) voldoende in verhouding tot de 
verwachte opbrengsten van de actie (van – – tot + +)? De value for 
money moet minimaal neutraal (O) zijn. 
 

  

Uitvoering binnen kaders, waaronder stikstofnormen 
Voor de uitvoering van de verschillende acties uit het 
Uitvoeringsprogramma zijn uiteraard een groot aantal wettelijke en 
beleidsmatige kaders relevant. Eén complexe daarvan heeft 
betrekking op de stikstofproblematiek. In de Economische Visie zijn 
activiteiten opgenomen die leiden tot bouwprojecten en waarvoor de 
‘Aanpak Stikstof’ en de daarmee samenhangende ‘Regeling 
Natuurbescherming’ relevant zijn. Dat kan betekenen dat 
bouwprojecten in Zaanstad pas doorgang kunnen vinden als er eerste 
externe stikstofruimte is gecreëerd, bijvoorbeeld (maar niet 
uitsluitend) door de aankoop van een melkveehouderbedrijf en het 
stopzetten van de activiteiten daarvan. Zowel in doorlooptijd als 
kosten is dat een risicofactor voor de uitvoering van sommige 
onderdelen van deze Economische Visie. 
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Het onderstaande afwegingskader geeft handvatten voor de prioritering 
van de acties. Echter, het aanbrengen van prioriteiten in beleid is geen 
exacte wetenschap. Er is en blijft ruimte voor bestuurlijke en/of politieke 
afwegingen en het tussentijdse bijstelling van prioriteiten. Het kader is te 
zien als een hulpmiddel om de discussie te voeden. 
 
Afwegingskader prioritering acties UVP 

 Economische 
impact 

Bijdrage brede welvaart via 5 
overige strategische opgaven 
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Actie A ++ + + + ++ - + - + ++ 

Actie B - - - - - ++ - ++ ++ +/- 

Actie C ++ - + -- -- -- -- -- + +/- 

…           

 
Tussentijdse monitoring 
In de omgevingsvisie en de maatschappelijke visie van Zaanstad staan zes 
strategische opgaven centraal, die gezamenlijk bijdragen aan brede 
welvaart. Zoals hiervoor uitgelegd, vormt de economische visie de 
uitwerking van één van die opgaven: welvarende stad. Tegelijkertijd 
draagt de economische visie bij aan de vijf andere strategische opgaven. 
 
Om de voortgang op de economische visie te monitoren, geplaatst in de 
bredere beleidscontext van Zaanstad, is het voorstel om tweejaarlijks een 
gezamenlijke monitoring uit te voeren op voortgang op de zes 
strategische opgaven. Hierdoor kan  de integrale samenhang tussen de 
omgevingsvisie, maatschappelijke visie en de economische visie worden 
gewaarborgd, én kan gemonitord worden in hoeverre wordt bijdragen 
aan de economische doelen en het vergroten van de brede welvaart. Als 

Zaanstad erin slaagt de zes strategische opgaven succesvol aan te pakken, 
is de gemeente feitelijk bezig de brede welvaart te vergroten.  Zie ook het 
figuur links en de toelichting in hoofdstuk 3.1.   
 
Illustratie Brede Welvaart  

 
 
Adaptief beleid 
Dit uitvoeringsprogramma is een dynamisch werkdocument. Het is goed 
denkbaar dat partijen op basis van actualiteiten en/of externe 
ontwikkelingen besluiten om de koers van het uitvoeringsprogramma bij 
te stellen. Hiertoe wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma 
gemonitord. Uitkomsten uit de monitoring geven richting aan de 
uitvoering van het programma. Tweejaarlijks bekijkt de gemeente in 
samenspraak met stakeholders in Zaanstad en omgeving of er aanleiding 
is om nieuwe acties toe te voegen, aanpassingen door te voeren of van 
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bepaalde acties af te zien. Hierbij is het ook mogelijk dat dit leidt tot 
aanpassingen in de economische visie.  
 

4.2 Structuur en prioritering Uitvoeringsprogramma   
 
Structuur Uitvoeringsprogramma 
Het aan de economische visie gekoppelde uitvoeringsprogramma is 
opgesteld voor de periode 2022 tot en met 2026. In het UVP zijn tabellen 
met de 5 hoofddoelen en bijbehorende subdoelen uit de economische 
visie opgenomen. Per subdoel zijn meerdere acties benoemd. In elke actie 
is de volgende informatie opgenomen:  

• Omschrijving actie  

• Planning voor uitvoering  van de actie 

• Trekkende organisatie en de rol van Zaanstad in de actie 

• Overige betrokken stakeholders  
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Bijlage  
 

• Analyse economie Zaanstad (in Powerpoint, versie 11 februari) 

• Beleidsanalyse (lokaal en regionaal beleid en verhouding met economische visie) 

• Overzicht van betrokken personen bij de totstandkoming van de economische visie 


