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Onderwerp Stand van zaken ontwikkelstrategie Zaanse Schans 

Portefeuillehouder D. Emmer & D. Straat  

B&W besluit d.d.  

 
Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, 
 
Inleiding 
U ontvangt deze informatiebrief om u op de hoogte te brengen van de huidige stand van 
zaken met betrekking tot de verkenning van een ontwikkelingsrichting voor een 
toekomstbestendige Zaanse Schans.   
 
Op 1 december 2015 heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht ‘Verkenning van 
een ontwikkelingsrichting voor een toekomstbestendige Zaanse Schans’ (BBV nummer 
2015/239282). Onderdeel van dit besluit was om een gezamenlijke verkenning met de 
stichting de Zaanse Schans uit te voeren. Deze verkenning, onder de naam “Masterplan 
Zaanse Schans 2030” is gericht op de langere termijn en heeft als doel ontwikkelings-
richtingen te onderzoeken voor een toekomstbestendige Zaanse Schans.  
 
Vanaf het moment van de bestuursopdracht in december 2015 is er een projectorganisatie 
met de Zaanse Schans opgetuigd. Het stedenbouwkundig bureau BVR is gecontracteerd 
voor het opstellen van een Masterplan. Daarnaast is een museum-expert (TiMe) gevraagd 
om een museaal advies uit te brengen over de Zaanse Schans en de verschillende musea 
die zich bevinden op de schans. Vervolgens is er in februari 2016 een informatiebijeenkomst 
voor stakeholders georganiseerd en op 15 april is het rapport van BVR in combinatie met  het 
museaal advies van TiMe gepresenteerd aan een testpanel van direct betrokkenen.  
Het rapport van BVR (Droombeeld Zaanse Schans 2030) en het rapport van TiMe (Musea op 
de Zaanse Schans 2030) zijn als bijlagen toegevoegd aan deze raadsinformatiebrief.  
Het college heeft kennis genomen van beide rapporten en deze zullen in het vervolgproces 
worden gebruikt als ‘bouwstenen’ voor de uiteindelijke ontwikkelstrategie. De 
ontwikkelstrategie zal in een later stadium worden vastgesteld door het college en worden 
voorgelegd aan de raad.    
 
Het vervolgproces is er op gericht om op basis van het rapport van BVR en het museale 
advies een ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans te maken.  
 
Een ontwikkelstrategie is het ruimtelijk kader waarbij alle projecten en initiatieven op de 
Zaanse Schans in beeld worden gebracht. Door middel van uitgebreide analyse worden de 
gebiedsproblematiek en kansen in beeld gebracht. Deze projecten en initiatieven worden 
afgezet tegen de beleidsdoelstellingen en kan er vervolgens een prioritering aan worden 
gegeven ten behoeve van de ontwikkeling en/of de uitvoering.  De fysieke ruimtelijke 
ontwikkeling die hieruit volgt zal moeten zorgen voor het goed en duurzaam kunnen (blijven) 
opvangen van de verwachte groei qua bezoekersaantallen, behoud van het cultureel erfgoed, 
een versterking van de economische positie van de Zaanse Schans, een verbeterde mobiliteit 
en het benutten van ontwikkelkansen. 
 
Argumenten 
Gemeente Zaanstad en Stichting de Zaanse Schans zijn vanaf het najaar van 2015 met 
elkaar in gesprek over de toekomst van de Zaanse Schans, wat moet resulteren in een 
ontwikkelstrategie 2030 voor de Zaanse Schans. Directe aanleiding hiervoor is het groeiend 
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aantal bezoeken aan de Zaanse Schans en de verwachting dat anno 2030 de Zaanse 
Schans circa 3 miljoen bezoekers zal moeten gaan accommoderen. Gemeente en stichting 
hebben besloten daarin gezamenlijk op te trekken. Daarbij zijn gezamenlijk de volgende 
uitgangspunten voor de toekomst geformuleerd:  

 Het erfgoed en het historische verhaal van dat erfgoed zijn de basis en dat vergt 
betere kwaliteit van het aanbod op de Schans (meer historie en verhaal); 
authenticiteit is wezenlijk voor de Schans. 

 De menging van wonen, werken en bezoek in stand houden; het maakt de Schans 
bijzonder en bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid en sociale veiligheid. Dit 
vergt betrokken bewoners en investeren in bewoonbaarheid van de woningen. 

 Sturing van bezoekersstromen: zowel in routing op de Schans, als in werving en 
toegang. 

 Bezoek van (grote) groepen en commercie dienen wel te worden gefaciliteerd, maar 
waken voor massatoerisme. 

 Inzetten op kwaliteit: authentiek erfgoed, openbare ruimte en faciliteiten (wc’s) die 
schoon en heel zijn, gastvrijheid, hoge verblijfskwaliteit, goede spullen in winkels en 
horeca, goede informatievoorziening. 

 De Zaanse Schans heeft een poortfunctie naar de regio. De Zaanse Schans is 
daarmee belangrijk voor de toeristische ontwikkeling van de hele Zaanstreek. 

 
Het BVR rapport is tot stand gekomen in nauw overleg met de stichting de Zaanse Schans, 
de gemeente, stakeholders en direct betrokkenen. Het rapport bevat een aantal zeer goede 
aanbevelingen en tegelijkertijd is er ook over een aantal punten discussie. 
 
Naast het BVR rapport is er ook een aantal andere initiatiefrapporten (ideeën) opgesteld, 
zoals de wens van de Zaanse Molen om een nieuw molenmuseum op de Zaanse Schans te 
realiseren met de naam ‘De Wereld van de Windmolens’ op de locatie Landje de Haan. 
Daarnaast heeft ook het Zaans Museum een rapport opgesteld: ‘Op weg naar een Museum 
Zaanse Schans’. Daarnaast sluiten we niet uit dat er ook andere stakeholders zijn die wensen 
en beelden hebben over de toekomst van de Zaanse Schans.   
Op basis hiervan en met de input van de stakeholders gaan de gemeente en Stichting de 
Zaanse Schans nu verder met het opstellen van een ontwikkelstrategie. Hoe we hier concreet 
mee gaan staat hierna beschreven onder het kopje Aanpak/uitvoering.  
 
Aanpak/uitvoering 
Op basis van het BVR rapport kan het volgende worden geconstateerd:  
Het rapport van BVR bevat een aantal goede aanbevelingen die de Zaanse Schans zullen 
verbeteren en versterken waarover men het eens is. Op een aantal onderdelen is geen 
consensus over het rapport. De belangrijkste discussiepunten zijn:  

- Er dienen meerdere ruimtelijke varianten te worden uitgewerkt; het rapport van BVR 
focust zich nu feitelijk op één variant; 

- Het rapport van BVR geeft aan dat de entree bij de Kalverringdijk de voorkeur geniet 
als hoofdentree. De variant met twee entrees of de hoofdentree bij het Zaans 
Museum dienen nader onderzocht te worden; 

- Parkeren wordt in het rapport van BVR gesitueerd ten zuiden van de Zaanse Schans, 
deels op de voetbalvelden. De toekomstige locatiekeuze voor het parkeren dient 
nauwkeurig te worden onderzocht. De locatie ligt derhalve geenszins vast. Door 
verplaatsing van het parkeren ontstaat de mogelijkheid om enerzijds de capaciteit 
van het parkeren uit te breiden en anderzijds biedt dit de mogelijkheid om de eenheid 
in het entreegebied te vergroten, het biedt immers ruimte om de Zaanse Schans en 
het Zaans Museum beter met elkaar te verbinden. 

 
Het rapport van bureau TiMe “Musea op de Zaanse Schans” geeft als belangrijkste conclusie 
aan dat de verschillende museale partijen op de Zaanse Schans meer constructief met elkaar 
dienen te gaan samenwerken;  
 
Naar aanleiding van deze constateringen is de volgende aanpak afgesproken:  

- voorgesteld wordt om op basis van het BVR rapport en de input van de stakeholders 
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vanuit de Zaanse Schans, een ontwikkelstrategie op te stellen. De stakeholders 
betreft een brede groep variërend van ondernemers, bewoners, musea, indirect 
betrokkenen en uiteraard de erfgoedorganisaties;  

- Stichting Zaanse Schans stelt gezamenlijk met de gemeente een ruimtelijke 
ontwikkelstrategie op voor de korte en de lange termijn die economisch uitvoerbaar 
is;  

- de uitkomsten van de ontwikkelstrategie worden vervolgens vertaald in een 
investerings- en uitvoeringsagenda;  

- de belanghebbende partijen (stakeholders) op de Zaanse Schans worden zorgvuldig 
meegenomen en krijgen een actieve rol in het proces;  

 
Communicatie 
Als volgende stap naar de op te stellen ontwikkelstrategie zal de stichting Zaanse Schans 
samen met de gemeente op korte termijn (november 2016) een stakeholdersbijeenkomst 
organiseren. Daarbij wordt de laatste stand van zaken met een brede groep gecommuniceerd 
en zal het rapport van BVR worden toegelicht. Op basis daarvan zullen de stakeholders 
worden gevraagd mee te denken over de toekomstige invulling van de Zaanse Schans. De 
stakeholders gaan een uitnodiging krijgen waarin vermeld staat dat ze de gelegenheid krijgen 
om tijdens deze bijeenkomst een ‘pitch’ te houden, waarbij ze hun ideale toekomstbeeld en/of 
adviezen kunnen presenteren.  
 
Vervolg 
Doelstelling is om te komen tot een gedragen ontwikkelstrategie op basis van de ruimtelijke 
droom van BVR aangevuld met de verschillende visies en dromen van de andere 
stakeholders op de Zaanse Schans. Om te komen tot die ontwikkelstrategie worden de 
volgende stappen gezet.  
 

1. Het organiseren van een bijeenkomst voor alle stakeholders. – november 2016 
2. Opstellen van een ontwikkelstrategie door de projectgroep waarin alle 

uitgangspunten, nadere onderzoeken, opdrachtgeverschap, financiering staan 
uitgeschreven evenals de planning.  –  mei 2017.  

3. Opstellen van een communicatieplan met de stakeholders waarin meedenken & 
meewerken aan het werkplan uitgangspunt is. 

4. Bestuurlijk vaststellen van de ontwikkelstrategie. Deze ontwikkelstrategie wordt 
gezien als het Ruimtelijke Masterplan 2030.  – juni 2017  

5. Uitvoering geven aan de ontwikkelstrategie – vanaf juni 2017 
 
Betreft 
Stand van zaken ontwikkelstrategie Zaanse Schans   
  

Opdrachtgever Marjorie Verhoek 

(075) 655 31 41 

M.Verhoek@Zaanstad.nl 

 

Bijgaande stukken  

Bijlage 1: Droombeeld Zaanse Schans 2030 (stedenbouwkundig bureau BVR) 2016/232974 
Bijlage 2: Rapport Musea op de Zaanse Schans 2030 (bureau TiMe)                2016/232984 
 
 
Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Zaanstad, 

 

 

 

mr. G.H. Faber, burgemeester 
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Ir. J.C. van Ginkel MCM, 

gemeentesecretaris 

 

 

 

 

 
 


