Van buiten naar binnen
Verslag omgevingsparticipatie Visie Noordzeekanaalgebied 2040
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Bijlage: Deelnemerslijsten werkateliers

Inleiding
Bij de bestuursopdracht voor de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 in november 2011heeft de
stuurgroep, bestaande uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de betrokken overheden, aangegeven
veel waarde te hechten aan de inbreng van zowel experts als belanghebbenden uit de directe
omgeving. Om die inbreng te kanaliseren is een participatietraject gestart en zijn diverse
bijeenkomsten georganiseerd. Zowel expertbijeenkomsten waar onderzoekers in gesprek konden
gaan met ambtenaren en andere beroepsmatig betrokkenen, als openbare bijeenkomsten waar
iedereen welkom was. Bedrijven inclusief havens en maatschappelijke organisaties (onder meer ter
vertegenwoordiging van inwoners) zijn hiervoor actief uitgenodigd. Daarnaast is op verzoek van
organisaties, zoals bedrijfsverenigingen, ook diverse malen de stand van zaken van het proces
gepresenteerd en bediscussieerd. Dit document beschrijft het participatieproces, inclusief de inbreng
van de betrokkenen en een terugkoppeling van de wijze waarop die inbreng is verwerkt.
Aftrap
In oktober 2012 heeft in de Maritieme Academie in IJmuiden een inspiratiebijeenkomst
plaatsgevonden, als aftrap van de dialoog met belanghebbenden uit het Noordzeekanaalgebied. De
avond stond in het teken van het verkrijgen van inspiratie voor een antwoord op de vraag: hoe
kunnen wij gezamenlijk de internationale concurrentiepositie van het Noordzeekanaalgebied binnen
de MRA versterken? Bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroeperingen
uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) konden luisteren naar een aantal inspirerende verhalen
van sprekers met een geheel eigen visie op gebiedsontwikkeling, onder wie Friso de Zeeuw/
praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, Zef Hemel/planoloog en Pieter
Tordoir/geograaf en econoom. Voorzitter van de stuurgroep Johan Remkes riep de aanwezigen op
deel te nemen aan de werkateliers in het verdere participatietraject.

Werkateliers
De werkateliers zijn gesplitst in het westen en oosten van het Noordzeekanaalgebied. De avonden
zijn zonder uitzondering goed bezocht, velen hebben tijd vrijgemaakt om mee te denken en te
discussiëren over de toekomst van het Noordzeekanaalgebied. Er zijn wensen, zorgen en
argumenten opgehaald die de stuurgroep heeft meegewogen in de uiteindelijke besluiten die ten
grondslag liggen aan de visie NZKG 2040.
De werkateliers zijn verlopen via een zogenaamd trechtermodel. Het eerste deel in december 2012
had als doel zeer breed wensen en ideeën op te halen aan de hand waarvan de stuurgroep kon
bepalen of het kader voor de visie voldoende breed gekozen was en of geen zaken gemist waren.
Deel 2 in januari 2013 is benut om mogelijke toekomstperspectieven te beoordelen en te
bediscussiëren. Er werden argumenten opgehaald voor en tegen de te maken keuzes in het gebied.
Deze argumenten zijn door de stuurgroep meegewogen in de stap van perspectieven naar visie en
naar de uiteindelijke besluiten die in de visie 2040 verwoord worden. Tijdens het derde en laatste
deel van de werkateliers in maart 2013 werd de dialoog in de hele regio op gang gebracht, door een
gezamenlijke bijeenkomst te houden voor zowel betrokkenen uit het westen als het oosten van het
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gebied. Op deze avond is de eerste voorlopige richting van de visie gepresenteerd en zijn de
consequenties daarvan met elkaar in kaart gebracht en besproken. Ook deze laatste inbreng vanuit
de omgeving wordt door de stuurgroep meegenomen in de afwegingen voor de vaststelling van de
visie.
De voornaamste onderwerpen die in de werkateliers aan de orde zijn gekomen, zijn:
• Kies welk type economie waar gefaciliteerd gaat worden;
• Geef duidelijkheid aan het bedrijfsleven voor de lange termijn;
• Geef rekenschap van een grotere context voor wonen en werken;
• Er zijn uiteenlopend beelden over de locaties van havenuitbreiding en opvang
woningbehoefte;
• Eerst intensiveren van bestaand gebied alvorens naar uitbreidingslocaties te kijken;
• Behoud en versterk het groen ten behoeve van natuur, landschap en recreatie en het
vestigingsklimaat.
• Maak onderscheid tussen gezondheidsrisico’s en ervaren overlast;
• Ga op zoek naar innovatieve oplossingen voor het omgaan met milieudruk en
uitbreidingswensen.

Van alle werkateliers is een verslag en een verantwoording gemaakt, waarin per thema aangegeven
is op welke wijze de inbreng wordt meegenomen in het visietraject. Dit geeft de deelnemers aan de
werkateliers inzicht in de belangenafwegingen en de argumenten van de stuurgroep zoals die zijn
weerslag hebben gevonden in de visie. De dialoog zoals die tijdens het visietraject gevoerd is met
alle betrokkenen, moet de basis vormen voor een vervolg hiervan tijdens de uitvoeringsfase die na
vaststelling van de visie zal ingaan. Gezien de getoonde betrokkenheid van alle aanwezigen tijdens de
expertbijeenkomsten, werkateliers en overige bijeenkomsten verwacht de stuurgroep dat dit zeker
zal lukken.

De heer Johan Remkes tijdens de inspiratiebijeenkomst in oktober 2012
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Werkatelier deel 1 - december 2012
Leeswijzer voor dit verslag
De visie Noordzeekanaalgebied 2040 komt tot stand middels intensief overleg tussen de
overheden, bedrijven en (vertegenwoordigers van) inwoners van de regio
Noordzeekanaalgebied. De overheden zijn op bestuurlijk niveau verenigd in de stuurgroep
visie NZKG2040. Op verzoek van de stuurgroep voert de projectgroep visie NZKG 2040
intensief overleg met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de
vertegenwoordigers van inwoners van de regio. De beelden, overwegingen en belangen
die in al deze gesprekken naar voren komen, worden door de stuurgroep zorgvuldig
gewogen bij de totstandkoming van een gedragen visie NZKG 2040.
In voorliggend verslag leest u alle opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de werkateliers.
Deze ateliers staan open voor alle belangstellenden. Het verslag geeft alleen weer welke
opmerkingen door de aanwezigen gemaakt zijn. De werkateliers zijn een van de sporen
waarmee de projectgroep inbreng uit de regio ophaalt. Het verslag van de werkateliers
omvat dan ook niet een afgewogen oordeel over het regionale draagvlak van genoemde
wensen en overwegingen. De verslagen van de werkateliers worden, net als de verslagen
van de andere overlegsporen, gebruikt om de stuurgroep te informeren over de wensen en
ideeën die leven bij alle belanghebbende partijen in het Noordzeekanaalgebied. Dat zal
door de stuurgroep benut worden bij de definitieve besluitvorming over de visie NZKG
2040.

Samenvatting

Verslag van de werkateliers visie Noordzeekanaalgebied, dd. 3 en 11 december
2012
Ton Bossink, projectleider van het project visie Noordzeekanaalgebied 2040, trapt de avond af met
een toelichting over het traject van de komende maanden. In onderstaande figuur is te zien dat de
planning van het project loopt tot de zomer van 2013. Op 15 oktober heeft een inspiratiebijeenkomst
plaatsgevonden, als begin van de dialoog. De dialoog is opgebouwd uit twee series werkateliers
waarin alle partijen uit de regio de gelegenheid krijgen om inbreng te leveren voor de bestuurlijke
afweging die gemaakt moet worden. De eerste werkateliers op 3 en 11 december hebben als doel
om te inventariseren welke onderwerpen en thema’s niet mogen ontbreken in de visie
Noordzeekanaalgebied 2040. Gebaseerd op de uitkomsten uit de werkateliers en bestuurlijke
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overleggen wordt een aantal perspectieven geschetst om de discussie meer toe te kunnen spitsen op
de mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor het gebied. Vervolgens worden de uitkomsten benut als
elementen voor de op te stellen visie die volgens planning voor de zomer door de overheden in de
regio zal worden vastgesteld. Zowel de perspectieven als elementen van de visie zullen in
vergelijkbare werkateliers besproken worden met de betrokkenen bij het Noordzeekanaalgebied.
De planning ziet er als volgt uit:

In dit werkatelier zijn de deelnemers bevraagd op hun visie en gedachten over de toekomst van het
Noordzeekanaalgebied.
Tijdens de werkateliers zijn de gesprekken gevoerd in vijf sessies;
•

Recreatie, natuur en cultuurhistorie

•

Milieu en gezondheid

•

Economie

•

Bereikbaarheid

•

Wonen

Hieronder volgt een samenvatting van het verslag van de opmerkingen die per sessie genoemd zijn.
Het gehele verslag van beide bijeenkomsten is te vinden op de website www. visie-nzkg.nl
Recreatie, natuur en cultuurhistorie
Groen moet ook gezien worden als vestigingsaspect. Zorg dan ook dat de boeren hier bestaansrecht
houden, want die zijn randvoorwaarde voor open gebied als beheerders. De regio kan het strand
meer benutten dan nu gebeurt. Spaarnwoude kan ‘Central Park’ van de regio worden. Wordt
misschien wel kleiner, maar kan intensiever gebruikt worden. De angst bij veel mensen is dat het
gebied al erg vol is, wonen, werken, verkeer, houd dat goed in de gaten. De overheid moet de balans
bewaken. Daarvoor ook nodig dat Amsterdam en de omliggende gemeenten nauwer gaan
samenwerken in de invulling van gebieden zoals de Brettenzone en Spaarnwoude. Opvallende ideeën
zijn investeringen in de oude spoorlijn en trammetje IJmuiden, de route waar nu ook een HOVverbinding gepland is. Verder een unanieme oproep om de open gebieden zoals onder andere de
Wijkermeerpolder ook zo lang mogelijk open te houden en alleen in allerlaatste instantie op te geven
voor bedrijvigheid.
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We hebben de grenzen aan de groei bereikt. De druk op de ruimte in het Noordzeekanaalgebied is te
groot en daardoor staat de groene en recreatieve ruimte sterk onder druk. Investeringen moeten
gericht zijn op de ontwikkeling van de groene en recreatieve kwaliteiten van de regio. Ontwikkel dus
de havens en woongebieden met aandacht voor groei. Kies daarbij voor ontwikkeling van de
bedrijventerreinen met schone bedrijven, en zoek je economische niche als regio, in kennis,
gezondheid en cruisevaart. Dit in tegenstelling tot de vieze industrie. Het groenareaal mag niet
krimpen. Maak het landschap leesbaar, maak verbindingen in noord zuid oost en westelijke richting,
en zie groen als economische motor, gooi vervuilende elementen uit de haven en ontwikkelen wel
het landschap, en zoek ontwikkelingen die niet schadelijk zijn voor milieu en groen.
Stop met sectorale ontwikkeling en maak een integrale visie. Dan is er geen dilemma. Er is ruimte
voor groei van de haven en ontwikkeling van het landschap tegelijk. Ga uit van een visie over het
totale gebied, meng functies, benut ruimte voor bedrijven efficiënter. Ontwikkel ook het landschap
en zoek de economische motor achter het groen. Benoem, op basis van een echt integrale visie, de
verantwoordelijkheden en rollen in de groene en bedrijfsmatige ontwikkeling. Verdeel deze zodanig
dat de belanghebbenden op de juiste ontwikkelingen aan zet zijn.
Economie
Diverse mensen hebben opgeroepen om ruimte te reserveren voor de maakindustrie. Behoud de
bedrijven voor NL, laat ze, zeker in de huidige economische omstandigheden, nu niet gaan.
Ga genuanceerd om met ambities voor wonen, bezie dat ook in het licht van crisis, je hebt ook
mensen voor economie nodig. Let op de arbeidsmarkt, niet veel mensen te vinden voor
maakindustrie, daar worden nu veel Polen en Spanjaarden voor aangetrokken. Ten behoeve van
maakindustrie is goede huisvesting voor gastarbeiders nodig. Ook werd genoemd dat innovatie van
belang is, en dat het gebied goed bereikbaar moet blijven. We moeten nog terugkomen op de
grondprijzen in het gebied, is daar een probleem mee? En als laatste advies; kijk vooral naar
toegevoegde waarde in plaats van tonnages.
Zorg voor meer diversiteit in de havens. Maak daarvoor gebruik van een op te richten
havenautoriteit die verantwoordelijk is voor het verdelen van de ruimte. Doe meer voor minder, zorg
voor efficiënt ruimtegebruik. Denk bijvoorbeeld aan food in haven gebied, vervuilende industrie
verplaatsen en laten verdwijnen. Denk aan veranderingen in de tijd; doe niet dingen die goed zijn
voor 2040, maar nu de boel op slot zetten. Men wil duidelijke regels voor activiteiten van bedrijven,
zeker milieu gerelateerd. En als laatste oproep; benut de ligging van Schiphol nabij de haven; dat is
een ijzersterke combi voor concurrentiepositie.
Bereikbaarheid
Bereikbaarheid komt nu altijd op het laatste moment, eerst huizen en bedrijven gepland, daarna pas
de infrastructuur. Denk dus eerder aan infra of breng woon- en werkgebieden juist naar bestaande
infrastructuur knooppunten.
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Maak een flexibel bus concept naar bedrijfsterreinen en een fiets lightrail systemen. Naast de
bestaande zuid tangent is er ook behoefte aan een noord tangent.
De A8-A9 en de A22 en A208 verbindingen zijn hard nodig om verkeerscongestie op te lossen. Maar
die verbinding zou ook zorgen voor veel overlast in gebied er om heen. Een alternatief kan zijn de
weg langs kanaal zelf te verbeteren om het oost-west verkeer te vergemakkelijken. Dat blijft dus een
dilemma. Behalve infra voor de auto en OV moeten we ook denken aan de fietser. We willen fietsen
stimuleren, maar de bruggen staan zo vaak open. Maak voor de fietsers nabij de brug een plek om te
schuilen als ze moeten wachten.
Het water kan ook intensiever gebruikt worden voor transport van zowel goederen als personen.
Maak om die reden meerdere haltes voor de draagvleugelboot, bijvoorbeeld bij Spaarnwoude.
Oostwestverbindingen zitten nu aan de maximum capaciteit, behalve de waterverbindingen. Water
kan meer benut worden voor goederen, daarmee komt er ruimte voor personen op de weg.
Ondernemers willen dit juist andersom; meer ruimte voor goederen op de weg en de personen meer
in het OV. Centraal station Amsterdam is een bottleneck voor zowel waterwegen als OV. De
binnenvaart kruist hier een soort zebrapad waar de pontjes van Amsterdam oversteken.
Spoorverbindingen zitten aan de maximum capaciteit. Die moet vergroot worden. Bijvoorbeeld boog
naar Uitgeest maken, een andere route om Amsterdam heen maken, om het knooppunt te
omzeilen. Maak meer multimodale knooppunten waar je kunt overstappen. Hoogwaardig openbaar
vervoer is genoemd als voorwaarde voor personenvervoer. De NZ lijn kan worden doorgetrokken
naar Purmerend voor de verbetering van de Noord-Zuid verbinding. Wat gebeurt er als je 50 tot
100.000 woningen gaat bouwen in de regio? Dat levert meer problemen op voor de bereikbaarheid.

Wonen
Wonen en (haven)industrie gaan niet automatisch samen. Tussen deze twee lijkt een keuze gemaakt
te moeten worden. Maar er kan ook op zoek worden gegaan naar manieren om de twee te
combineren. Kijk naar kantoren, leegstand is ruimte voor transformatie van kantoor naar woning. Ga
realistisch bouwen, niet geleid door politieke wensen, maar start bij wat nu realiseerbaar is.
Belangrijk is om goed te kijken naar de milieueisen, hier moet je uitgaan van een bepaalde grens.
Havenwoningen zijn een mogelijkheid om woningen en industrie te combineren maar alleen voor
geluid en geur. Erken de samenhang tussen IJmond en Amsterdam, de woonmilieus zijn aanvullend,
maak daar gebruik van. Zorg dat de IJmond niet achterblijft in de ontwikkeling door vergrijzing, en
teruglopende werkgelegenheid en braindrain. Het behouden van de groene bufferzone is verder
belangrijk voor de woonomgeving en biedt mogelijkheden voor recreatie. Zorg dat woningen
generatie-proof zijn zodat ze straks ook geschikt zijn voor ouderen. Geef duidelijkheid aan partijen
die denken aan wonen en aan werken. Dus heldere normen voor iedereen, deze normen handhaven,
zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Bouw zoveel mogelijk binnenstedelijk, geen nieuwe
uitleglocaties meer. Bouwen langs de Zaan is geslaagd voorbeeld van transformatie en bouwen langs
het water.
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Milieu en gezondheid
Relevant onderwerp voor deze regio. Er is gesproken over wat te doen met de onbenutte
geluidsruimte? Welke potentie is er nog? Als er wordt uitgebreid, zoek dan naar schone bedrijven,
hoogwaardige industrie, niet het makkelijke en gewone. Als een grote partner in het gebied iets wil is
er wantrouwen… sommigen voelen zich machteloos naar grote partijen toe. In de haven kan de
energietransitie benut worden voor het aanboren van nieuwe markten. Ga investeren in
duurzaamheid en innovatie voor verbetering milieu. Tata is wereldwijd proeftuin voor concern voor
innovaties procestechnieken in industrie. Prikkels voor duurzame innovaties; door eisen te stellen
aan bedrijven. Met bedrijven in gesprek over milieuvergunning.
Voor bedrijven; wees duidelijk in de doelen die je in de tijd wilt bereiken. Ga eerste oude
bedrijventerreinen opknappen, zonder dat je direct aanslag doet op andere ruimtes.
Er is meer flexibiliteit in de milieunormeringen nodig, niet overal is overlast merkbaar. Bijvoorbeeld
de boerderijwoning in het buitengebied; Daarin mag je wonen, maar niet klagen over overlast van
agrarische bedrijven in de omgeving. Zo zou ook een havenwoning ontwikkeld kunnen worden,
waarbij de inwoners accepteren dat ze in een haven wonen. Stofoverlast is aandachtspunt, wordt
door de betrokkenen sterk ervaren zonder dat het algemeen bekend is. Kan je schuiven met
overlast? Ergens verminderen, elders waar het kan laten toenemen.
Wat betreft de milieuvergunningen voor bedrijven; waarom niet een koepel met alle eisen en
normen, en laat bedrijven onderling milieuruimte verdelen om zo innovaties te laten ontstaan. Fijn
stof in de regio zit boven de norm, er zou een fijn stof loket voor hele omgeving komen.
Zorg voor 1 meldpunt voor klachten, om een overzicht van alle klachten in de regio te krijgen.
Het is belangrijk om de leefbaarheid te bewaren bij de groei van de haven. Zorg daarom voor
kwaliteit van de inpassing en verbindingen naar de haven, kwaliteit van wonen. Tot slot werd er nog
opgeroepen om te kiezen tussen Schiphol of de haven, want er is al genoeg overlast.
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Reacties en antwoorden werkateliers - december 2012
Regionale samenwerking
Reacties
Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat het belangrijk is om samen te werken in de regio.
Daarbij werd als aandachtspunt meegegeven dat Amsterdam in de samenwerking geen
overheersende rol mag spelen. Een enkeling stelde zelfs voor om ten behoeve van effectief
economisch beleid de gemeenten Velsen en Beverwijk te fuseren.
Antwoorden
De roep om betere regionale samenwerking sluit aan bij waar we mee bezig zijn. Binnen de MRA
wordt samengewerkt aan landschappelijk en economisch beleid en we streven er naar om ook op
projectniveau met elkaar samen te werken. Op deze manier levert de samenwerking een bijdrage
aan de internationale concurrentiepositie van het gebied. In de visie 2040 worden duidelijke
afspraken gemaakt over de samenwerking. We laten hierbij zien wat de samenwerking kan opleveren
en welke investeringen daar bij komen kijken.
Beslissingen over fusies tussen verschillende gemeenten zijn geen onderdeel van de visie 2040. Zoals
gezegd wordt er wel samengewerkt om de gezamenlijke economische positie te verbeteren.
Oost-west
Reacties
Een ander punt dat naar voren kwam tijdens de werkateliers dat het opstellen van de visie een kans
is om gesprekken tussen het oostelijk en westelijk deel van het Noordzeekanaalgebied op gang te
brengen.
Antwoorden
In het vervolg van de participatie zal gekeken worden hoe deze kans benut kan worden.
Verdeling van lusten en lasten
Reacties
Een aantal mensen maakt zich zorgen om de verdeling tussen de lusten en de lasten van zowel
industrie als stadsleven.
Antwoorden
Iedereen binnen het Noordzeekanaalgebied heeft te maken met lusten en lasten. In de visie 2040
zullen de lusten en lasten voor alle partijen, waaronder burgers en bedrijven, transparant en
realistisch inzichtelijk worden gemaakt. We kijken hierbij vanuit het perspectief dat we de regio als
geheel willen verbeteren. Dit regionale perspectief zal daarom het uitgangspunt zijn van het verdere
participatieproces.

11

Innovatie en stimulansen
Reacties
Tijdens de werkateliers kwam naar voren dat men het thema innovatie graag terug wil zien in de
visie.
Antwoorden
Innovatie is op verschillende manieren al terug te vinden in het beleid van de verschillende partners
en zal onderdeel zijn van de visie 2040. Innovatie is belangrijk om op korte termijn dingen op te
lossen, maar ook om op lange termijn dingen mogelijk te maken. Hierbij moet ook gekeken worden
naar wat mogelijk is binnen de huidige wet- en regelgeving. Om deze reden zal innovatie ook
onderdeel blijven van het participatieproces.
Proces
Reacties
Het is belangrijk dat in de werkateliers niet alleen standpunten uitwisselt, maar ook met
constructieve ideeën komt.
Antwoorden
Het vervolg van het participatietraject zal daarop ingericht worden.
Reacties
De positie van milieugroepen en ondernemers kwam ook ter sprake tijdens de werkateliers.
Antwoorden
De overheden zitten samen in de stuurgroep. De stuurgroep verzamelt via de AKG, werkateliers en
overleggen met partners de ideeën en meningen van betrokkenen. In de visie 2040 zal worden
opgenomen dat het belangrijk is om ook na vaststelling van de visie met elkaar in gesprek te blijven.
Milieuregelgeving
Reacties
Tijdens de werkateliers werd er aan de ene kant gevraagd om helderheid over en handhaving van de
milieunormen. Aan de andere kant was er een duidelijke roep om flexibiliteit binnen de marges van
de wet- en regelgeving.
Antwoorden
In de visie wordt duidelijk gemaakt welke marges er zijn binnen de wet- en regelgeving. Zo wordt
aangegeven wat op het gebied van volksgezondheid de absolute ondergrens is. Daarnaast worden de
grenzen vanuit overige wet- en regelgeving in kaart gebracht. Een aantal mensen heeft aangegeven
dat er in sommige gevallen flexibel omgegaan moet worden met de kaders. In hoeverre wordt deze
mening gedeeld, en welke flexibiliteit kunnen wij mensen binnen de marges van de wet- en
regelgeving geven zijn vragen die in de uitwerking van de visie aan bod moeten komen.
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Milieudruk algemeen
Reacties
Er waren veel opmerkingen over de huidige milieudruk op het Noordzeekanaalgebied. Mensen
hebben aangegeven dat zij meer duidelijkheid wensen over de toekomstige milieudruk. Ook moet er
zorgvuldig omgegaan worden met klachten vanuit de omgeving.
Antwoorden
Het toekomstbeeld van de milieudruk komt terug in de perspectieven van de visie2040 en krijgt
daarmee ook een plek in het verdere participatieproces. Sinds 1 januari 2013 bestaat de
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit is een dienst waar mensen met hun klachten en vragen
over de (huidige) milieudruk terecht kunnen.
Milieudruk Tata
Reacties
Onduidelijkheid was er over de vrijgekomen milieuruimte van Tata. Een deel van de participanten wil
dat dit onderwerp wordt meegenomen in de visie 2040.
Antwoorden
In het kader van de visie2040 zijn wij voortdurend in gesprek met Tata over de milieudruk. Er wordt
steeds gekeken naar de best mogelijke inpassing van het bedrijf. Daarnaast loopt parallel aan het
opstellen van de visie de ‘Milieudialoog’. De visie zal zo veel als mogelijk aansluiten op de
opbrengsten van deze dialoog.
Een van de participanten vroeg zich af of Tata over 20 jaar nog wel in het Noordzeekanaalgebied zit.
Het al dan niet blijven van Tata staat in de visie niet ter discussie. Daarom is Tata onderdeel van alle
perspectieven.
Woningbouw
Reacties
Op het gebied van woningbouw gaf men aan dat hierbij rekening moet worden gehouden met de
hoeveelheid groen in de omgeving. Nieuwe woningen moeten alleen binnen de stad worden
gebouwd en hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende doelgroepen.
Antwoorden
De kracht van deze regio is de combinatie van stedelijk gebied en nabijgelegen groen. Dit blijft in de
visie2040 overeind. Daarnaast sluit de visie aan op bestaand beleid om woningbouw zoveel mogelijk
binnenstedelijk te bouwen. Daarbij wordt niet gedacht aan nieuwe uitleg. Wel wordt er zoveel
optimaal gedifferentieerd in het type woningen en woonmilieus.
Uitbreiding en intensivering van het havengebied
Reacties
Veel opmerkingen tijdens de werkateliers gingen over de toekomst van het havengebied. Er waren
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veel vragen over de relatie met andere havens. Men vroeg zich af of de haven Amsterdam wel
toekomst heeft.
Antwoorden
Als voorbereiding voor de perspectieven wordt uitgebreid gekeken naar het strategisch belang van
de havens. Ook de internationale concurrentiepositie wordt hierbij betrokken. De conclusies hiervan
worden benut voor het opstellen van de visie 2040.
Reacties
Een ander idee dat naar voren kwam was dat de visie2040 zich beperkt tot de vraag wat we met de
haven willen.
Antwoorden
In het vervolg van het participatietraject moeten we duidelijk maken dat de visie de gehele regio
betreft, op het gebied van wonen, werken, groen en recreatie.
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Werkatelier deel 2 – januari 2013
Leeswijzer voor dit verslag
De visie Noordzeekanaalgebied 2040 komt tot stand middels intensief overleg tussen de
overheden, bedrijven en (vertegenwoordigers van) inwoners van de regio
Noordzeekanaalgebied. De overheden zijn op bestuurlijk niveau verenigd in de stuurgroep
visie NZKG2040. Op verzoek van de stuurgroep voert de projectgroep visie NZKG 2040
intensief overleg met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de
vertegenwoordigers van inwoners van de regio. De beelden, overwegingen en belangen
die in al deze gesprekken naar voren komen, worden door de stuurgroep zorgvuldig
gewogen bij de totstandkoming van een gedragen visie NZKG 2040.
In voorliggend verslag leest u alle opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de werkateliers.
Deze ateliers staan open voor alle belangstellenden. Het verslag geeft alleen weer welke
opmerkingen door de aanwezigen gemaakt zijn. De werkateliers zijn een van de sporen
waarmee de projectgroep inbreng uit de regio ophaalt. Het verslag van de werkateliers
omvat dan ook niet een afgewogen oordeel over het regionale draagvlak van genoemde
wensen en overwegingen. De verslagen van de werkateliers worden, net als de verslagen
van de andere overlegsporen, gebruikt om de stuurgroep te informeren over de wensen en
ideeën die leven bij alle belanghebbende partijen in het Noordzeekanaalgebied. Dat zal
door de stuurgroep benut worden bij de definitieve besluitvorming over de visie NZKG
2040.

Samenvatting
Algemeen
Er worden vragen gesteld bij de vanzelfsprekendheid van het streven naar groei, en de verwachtte
vraag naar woningen. 'Is die wel zo groot en moet die perse hier?'. Ook klinkt de oproep voor
plannen in onzekerheid; zorg voor organische ontwikkeling, aangepast aan de mate van groei van de
economie. Veel aanwezigen geven aan dat er ontwikkeld moet worden met respect voor identiteit
van het gebied, de verwevenheid van functies en ook de belangen van de huidige inwoners en
gebruikers. Eén deelnemer wil meer uitleg en meer gesprek. Ook werd de vraag gesteld of
bestuurders meer baat hebben bij wonen of bij werken? Ten slotte nog een oproep voor eenvoudige
regels, maak het niet te ingewikkeld. Er zijn al regeltjes genoeg.
Economie
Er moet een afweging gemaakt worden tussen de opbrengst van industrie en woonmilieus. Veel
vragen worden gesteld bij de groeiopgave. Moet de haven wel zo veel groeien? Is de keuze om geen
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nieuwe zeesluis te maken nog mogelijk? Over het algemeen erkennen de meeste aanwezigen
anderzijds wel de noodzaak van groei, ook al is de termijn waarop en de grootte van de groei niet
exact te voorspellen. Een veel voorkomende argument is dat het NZKG bepaalde (vuile) sectoren kan
uitplaatsen naar elders (Rotterdam of buitenland). Daar wordt tegenin gebracht dat met het
uitplaatsen van bepaalde sectoren ook een deel van de dynamiek/maakindustrie en kennisfunctie
daaromheen zal verdwijnen. Het belang van de havenindustrie wordt benadrukt, omwille van
economie. In sommige gevallen zelfs boven het belang van wonen. 'Wonen kan elders' volgens
sommige deelnemers. 'Haven-gebonden industrie moet hier blijven'.
De economie wordt ook wel gezien als drager voor de andere functies in de regio (wonen en groen).
Andersom geldt dat ook; groen en wonen als vestigingsfactoren voor bedrijven. Men wil geen
bedrijven meer in het gebied die nog meer ten koste van milieukwaliteit gaan. Het idee wordt
ingebracht om door middel van faciliteren selectieve groei bepaalde sectoren te stimuleren of juist
niet.
Enkelen geven aan dat er onderzoek nodig is naar buitengaatse oplossingen. Daarbij wordt geopperd
om de haven in combinatie met Schiphol voor de kust te combineren. Ook worden opties genoemd
voor uitbreiding van de haven naar het oosten. Haven in de Markerwaard wordt daarmee bedoeld.
Kernthema in veel discussiegroepen was intensivering. Zo is genoemd: intensiveren van
industriegebied, innovaties stimuleren in de industrie zodanig dat functiemenging makkelijker wordt.
Niet alleen voor industrie maar ook intensivering van woonmilieus nastreven --> hoogstedelijk
bouwen. Ook intensiveren van milieuruimte; gelijktrekken van geluidscontouren, onderscheid maken
tussen overlast en gezondheidseffecten van bedrijven. Overlast werd benoemd als subjectief,
gezondheidseffecten van fijnstof is iets heel anders en die normen moeten wel gehandhaafd blijven
volgens de meeste deelnemers. Anders omgaan met geluidscontouren kan ruimte opleveren voor
meerdere functies in de regio was een conclusie die in meerdere discussiegroepen getrokken werd.
Woningbouw
Er worden vragen gesteld bij de cijfers van de te bouwen woningen. In de presentatie zijn de
bandbreedtes wel benoemd en is ook aangegeven dat niet alleen de aantallen relevant zijn, maar
zeker ook de locaties, er is meer vraag naar hoogstedelijke woonmilieus dan er gebouwd kan
worden. Het belang van ontwikkelen met respect voor identiteit wordt door velen benadrukt.
Sommigen pleiten voor het laten verdwijnen van bepaalde sectoren ten behoeve van woningbouw,
maar ook vice versa.
Als delen van de haven worden getransformeerd naar wonen, dan is op de lange termijn uitbreiding
nodig, in dat geval werd de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding naar Houtrak, gezien de daar al
aanwezige infrastructuur en ligging langs kanaal. Anderen geven juist aan de Houtrak absoluut groen
te willen houden en de oplossing voor uitbreiding havenareaal te zoeken in intensiveren, innoveren
en desnoods buitengaats te realiseren. Door als overheid niet meer te betuttelen, en mensen zelf in
de gelegenheid te stellen te kiezen voor meer of minder overlast, is functiemening (wonen in haven)
makkelijker te realiseren was een vaker gehoorde opvatting. De overheid zou hiervoor onderscheid
moeten maken tussen gezondheidslast en ervaren overlast van milieucontouren. Nieuwe
woongebieden zouden alleen gepland moeten worden met daarbinnen ruimte voor functiemenging,
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zoals nu in het oostelijk havengebied gerealiseerd wordt. Geen monofunctionele woongebieden
meer ontwikkelen dus was de oproep. In dat kader werd ook gepleit voor efficiënt ruimtegebruik.
Benutten van bijvoorbeeld lege parkeergarages.
Genoemd werd dat mensen niet alleen kunnen wonen in Amsterdam of Zaanstad, maar ook de
potentie van de IJmond kan worden benut voor realisatie aantrekkelijke woonmilieus. Daarbij is de
milieubelasting in de IJmond wel een groot aandachtspunt. Enkelen geven aan dat het NZKG voor
havenfuncties gereserveerd moet worden en dat het wonen naar buiten toe geplaatst zou kunnen
worden. Meer naar Purmerend en Almere etc.
Landschap, natuur en recreatie
Groen wordt enorm belangrijk geacht voor het Noordzeekanaalgebied. Het is nodig is om
onvervangbaar groen te bewaren en groen dat verplaatst kan worden, te compenseren buiten de
havenarealen om. Sommige deelnemers willen meer groen in de haventerreinen laten ontwikkelen.
Belang van groen moet voldoende gewaardeerd worden, vergelijkbaar met Central Park in NewYork.
Minimale hoeveelheid hectaren groen is nodig in de regio. En dat groen moet niet verder
versnipperen.
Een buitengaatse optie zal groen kunnen sparen. Vragen worden wel gesteld over de kosten hiervan.
Bij uitbreiding van de haven naar het westen wordt vaker de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding
naar de Houtrakpolder dan naar de Wijkermeer. Daarbij moet gezegd worden dat er ook veel
partijen zijn die de Houtrakpolder groen willen houden. Wel is er consensus over belang van de rest
van het bestaande groen. Dat moet behouden blijven. Groen wordt door zowel bedrijven als
inwoners gezien als noodzakelijke randvoorwaarde voor het gebied. Ook wordt het idee geopperd
dat in de Houtrak functies gemengd zouden kunnen worden; Groene haven?
Er wordt verschil aangegeven tussen de groene ruimte ten noorden en ten zuiden van kanaal. Ten
noorden is nog meer onaangetast en open dan ten zuiden. In het zuiden is het groen al meer ingebed
in drukke infrastructuur, ook van Schiphol. Ook de toeristische potentie kan meer worden benut. De
oproep wordt gedaan om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in de regio al gaande zijn zoals
Waterlandakkoord, milieudialoog.
Tot slot wordt de oproep gedaan om ook voor wonen en groen naar verschillende groeiscenario’s te
kijken.
Milieuruimte
Intensiveren en innoveren zijn oplossingen die het mogelijk maken om dichtbij industrie te wonen
zonder (milieu) overlast, bijvoorbeeld opslag van kolen en agribulk in silo's. Men moet daarom
zoeken naar stimuleringsmaatregelen om bedrijven te verleiden om te innoveren ten behoeve van
milieuwinst. Ook de onderlinge samenwerking bij het treffen van milieumaatregelen kan
gestimuleerd worden. Het is bijvoorbeeld in het belang van de haven Amsterdam om te investeren in
milieumaatregelen van bedrijven omdat daarmee de haven meer kan uitbreiden.
Een buitengaatse haven wordt genoemd als oplossing voor het wegnemen van de milieudruk, maar
de nadelen hiervan zijn de effecten op milieu en natuur door eiland in zee. Ook de kosten van
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buitengaatse oplossing werden genoemd als nadeel. Als alternatief kan de uitbreiding van de haven
niet gezocht worden ten westen maar ten oosten van Amsterdam.
Groot deel van de deelnemers geeft aan dat milieubelasting niet verder opgerekt mag worden, zeker
niet voorbij de grenzen van de wet. Binnen deze kaders moeten oplossingen gevonden worden. Eén
van de mogelijkheden is om de geluidsnormen in de verschillende gemeenten op gelijk niveau te
brengen. Er wordt gepleit voor het omlaag brengen van de milieudruk, dus ruimte die ontstaat door
maatregelen zoals van Tata met de doekfilters, moet niet meer worden opgevuld met nieuwe
activiteiten, maar leiden tot een permanent lagere milieudruk. Ook het scheiden van hoogwaardige
versus zware categorieën industrie is genoemd als oplossing. Door die te scheiden, kan er wellicht
een betere milieusituatie ontstaan voor de huidige bewoners en meer ruimte voor wonen komen,
met als nadeel dat rondom de zware categorieën de milieubelasting juist weer toe zal nemen.
Behalve aan het uitplaatsen van bedrijven kan er ook gedacht worden aan het uitkopen van
inwoners.
Bereikbaarheid
In het algemeen is de oproep om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planning rekening te
houden met infrastructuur. Alternatieven voor vervoer over de weg, zoals over water en over spoor,
kunnen een verbetering van de bereikbaarheid en milieubelasting opleveren. Met name
goederenvervoer over het spoor zal wel aanzienlijke investeringen vergen, zowel in fysieke
spoorweg, als ook in geluidsbelasting omgeving van dat spoor. Ook kan er gekeken worden naar
effectievere benutting van reeds aanwezige infrastructuur zodat er geen nieuwe infrastructuur nodig
is. Ook het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is als optie genoemd voor de verbetering van de
bereikbaarheid.
De oproep is gedaan om de haven te ontwikkelen in de goede volgorde: eerst innoveren,
intensiveren, vergroenen, daarna pas als laatste optie uitbreiden naar westen. Nodig hiervoor om de
achterlandverbindingen te verbeteren, vergelijkbaar met Rotterdam.
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Reacties en antwoorden werkateliers deel 2 – januari 2013
Algemeen
Reacties
Er worden vragen gesteld bij de vanzelfsprekendheid van het streven naar groei, en de verwachtte
vraag naar woningen. 'Is die wel zo groot en moet die perse hier?'. Ook klinkt de oproep voor
plannen in onzekerheid; zorg voor organische ontwikkeling, aangepast aan de mate van groei van de
economie. Veel aanwezigen geven aan dat er ontwikkeld moet worden met respect voor identiteit
van het gebied, de verwevenheid van functies en ook de belangen van de huidige inwoners en
gebruikers. Eén deelnemer wil meer uitleg en meer gesprek. Ook werd de vraag gesteld of
bestuurders meer baat hebben bij wonen of bij werken? Ten slotte nog een oproep voor eenvoudige
regels, maak het niet te ingewikkeld. Er zijn al regeltjes genoeg.
Antwoorden
In de perspectieven is uitgegaan van een bandbreedte van mogelijk te verwachten groeiscenario's,
zodat alle mogelijke ruimteclaims in beeld gebracht kunnen worden. Inzetten op intensivering van
zowel bedrijventerreinen als woonmilieus is onderdeel van alle perspectieven. Daarnaast zal de visie
uitgaan van 'plannen in onzekerheid'. In de loop der tijd ontwikkelingen aanpassen aan vraag. In de
visie worden besluiten die in de toekomst genomen moeten worden beschreven, waarbij het exacte
tijdstip kan wijzigen onder invloed van de werkelijke economische groei.
Het gaat bij de vraag naar woningen niet alleen om het aantal, maar vooral ook om de woonmilieus.
Uit provinciaal onderzoek blijkt dat er een grotere vraag is naar hoogstedelijke woonmilieus dan er
nu in de planning zit om te bouwen. Daar moeten we rekening mee houden, zeker ook als onderdeel
van het vestigingsklimaat van de regio. De enige locatie om hoogstedelijk te kunnen bouwen is in
Zaanstad/Amsterdam. Daarvoor is ruimte nodig. In de visie wordt aangegeven of en waar we deze
ruimte willen vinden.
Inrichting moet gebeuren met respect voor identiteit en eigenheid van het gebied. In de uitvoering
wordt hier aandacht aan besteed. Sterk onderdeel hiervan is de identiteit en de verwevenheid van
functies in deze regio. Binnen de stuurgroep vindt een weging plaats van alle belangen van bewoners
en gebruikers van de regio. Inzet daarbij is ook om de kwaliteiten van het gebied te versterken.
Het traject van het opstellen van een visie is gestart om de kwaliteiten in het gebied te bewaken en
te benutten.
De stuurgroep gaat uit van verschillende scenario's van economische groei. Daarnaast moet er
voldoende ruimte zijn voor een leefbare omgeving. In de scenario's wordt gezocht naar manieren om
meerdere functies samen te laten gaan.
De stuurgroep heeft besloten om werkateliers niet meer op twee locaties te organiseren. Door alle
betrokkenen op een locatie samen te brengen, moet de discussie bevorderd worden.
De stuurgroep zal de visie zo veel mogelijk beperken tot alleen die zaken die van belang zijn, en
nuttig zijn om in de visie te benoemen. Geen regels om de regels, maar eerder streven naar minder
regels in daarbij het adagium.
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Economie
Reacties
Er moet een afweging gemaakt worden tussen de opbrengst van industrie en gemengde woonwerkmilieus. Veel vragen worden gesteld bij de groeiopgave. Moet de haven wel zo veel groeien? Is
de keuze om geen nieuwe zeesluis te maken nog mogelijk? Over het algemeen erkennen de meeste
aanwezigen anderzijds wel de noodzaak van groei, ook al is de termijn waarop en de grootte van de
groei niet exact te voorspellen. Een veel voorkomend argument is dat het NZKG bepaalde (vuile)
sectoren kan uitplaatsen naar elders (Rotterdam of buitenland). Daar wordt tegenin gebracht dat
met het uitplaatsen van bepaalde sectoren ook een deel van de dynamiek/maakindustrie en de
kennisfunctie daaromheen zal verdwijnen. Het belang van de havenindustrie wordt benadrukt,
omwille van economie. In sommige gevallen zelfs boven het belang van wonen. 'Wonen kan elders'
volgens sommige deelnemers. 'Haven-gebonden industrie moet hier blijven'.
De economie wordt ook gezien als drager voor de andere functies in de regio (wonen en groen).
Andersom geldt dat ook; groen en wonen als vestigingsfactoren voor bedrijven. Men wil geen
bedrijven meer in het gebied die nog meer ten koste van milieukwaliteit gaan. Het idee wordt
ingebracht om door middel van faciliteren van selectieve groei bepaalde sectoren te stimuleren of
juist niet.
Enkelen geven aan dat er onderzoek nodig is naar buitengaatse oplossingen. Daarbij wordt geopperd
om de haven in combinatie met Schiphol voor de kust te combineren. Ook worden opties genoemd
voor uitbreiding van de haven naar het oosten. Haven in de Markerwaard wordt daarmee bedoeld.
Kernthema in veel discussiegroepen was intensivering. Zo is genoemd: intensiveren van
industriegebied, innovaties stimuleren in de industrie zodanig dat functiemenging makkelijker wordt.
Niet alleen voor industrie maar ook intensivering van woonmilieus nastreven --> hoogstedelijk
bouwen. Ook intensiveren van milieuruimte; gelijktrekken van geluidscontouren, onderscheid maken
tussen overlast en gezondheidseffecten van bedrijven. Overlast werd benoemd als subjectief,
gezondheidseffecten van fijnstof is iets heel anders en die normen moeten wel gehandhaafd blijven
volgens de meeste deelnemers. Anders omgaan met geluidscontouren kan ruimte opleveren voor
meerdere functies in de regio was een conclusie die in meerdere discussiegroepen getrokken werd.
Antwoorden
In de onderliggende onderzoeken is gerekend aan opbrengsten en consequenties voor
werkgelegenheid van verschillende soorten invulling van gebieden. Daaruit blijkt dat ook een
gemengde woon-werk inrichting veel werkgelegenheid herbergt, net zo goed als het havengebied
een grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid in de MRA.
In de stuurgroep worden de belangen gewogen, en wordt bekeken welke randvoorwaarden gesteld
moeten worden om een bij de wereldeconomie aansluitende groei mogelijk te maken.
In de visie wordt in eerste instantie aangestuurd op intensivering van het bestaande havengebied.
Afhankelijk van de economische groei wordt er ook gekeken waar ruimte is voor uitbreiding als dat
nodig mocht blijven.
De haven van Amsterdam is in de praktijk nu al een haven van internationaal belang. Dat is een
functionaliteit en kwaliteit die niet uit te vlakken is in de planvorming voor de toekomst.
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De kolenopslag vindt plaats op terreinen waar afspraken voor langere termijn geldig zijn. Op lange
termijn zullen fossiele brandstoffen minder deel uitmaken van de overslag, maar op de korte termijn
zullen deze fossiele brandstoffen deel uit blijven maken van de overslag in Amsterdam. Behalve naar
de soorten bedrijvigheid die ruimte heeft in de haven zal er door de stuurgroep ook nagedacht
worden over oplossingen door middel van intensivering van de benutte ruimte in het havengebied.
Bij het opstellen van de visie is uitgegaan van de nieuwe zeesluis, omdat die al in eerdere
besluitvormingsprocessen al geaccepteerd is.
Voordat er gekeken wordt naar nieuwe locaties voor haven activiteiten wordt in eerste instantie
uitgegaan van intensivering van bestaand industriegebied. Daarbij hoort ook dat goed bekeken wordt
wat er mogelijk is binnen de huidige milieucontouren en wettelijk kaders voor milieunormen. Pas in
laatste instantie is uitbreiding areaal nodig, de stuurgroep zoekt naar de meest aantrekkelijke locatie
voor die uiteindelijke uitbreiding, met in achtneming van alle belangen. Hierbinnen wordt ook de
buitengaatse optie meegewogen. Daarbij wordt nadrukkelijk gezocht naar realistische alternatieven
die binnen de termijn van de visie (iets minder dan 30 jaar) haalbaar moeten zijn.
Woningbouw
Reacties
Er worden vragen gesteld bij de cijfers van de te bouwen woningen. Het belang van ontwikkelen met
respect voor identiteit wordt door velen benadrukt. Sommigen pleiten voor het laten verdwijnen van
bepaalde sectoren ten behoeve van woningbouw, maar ook vice versa.
Om de groei van de haven te accommoderen en te kunnen combineren met transformatie van delen
van de haven naar gemengd woon-werk gebied, is op de lange termijn uitbreiding van havenareaal
nodig, in dat geval werd door een deel van de deelnemers de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding
naar Houtrak, gezien de daar al aanwezige infrastructuur en ligging langs kanaal. Anderen geven juist
aan de Houtrak absoluut groen te willen houden en de oplossing voor uitbreiding havenareaal te
zoeken in intensiveren, innoveren en desnoods buitengaats te realiseren.
Door als overheid niet meer te betuttelen, en mensen zelf in de gelegenheid te stellen te kiezen voor
meer of minder overlast, is functiemening (wonen in haven) makkelijker te realiseren was een vaker
gehoorde opvatting. De overheid zou hiervoor onderscheid moeten maken tussen gezondheidslast
en ervaren overlast van milieucontouren. Nieuwe woongebieden zouden alleen gepland moeten
worden met daarbinnen ruimte voor functiemenging, zoals nu in het oostelijk havengebied
gerealiseerd wordt. Geen monofunctionele woongebieden meer ontwikkelen dus was de oproep. In
dat kader werd ook gepleit voor efficiënt ruimtegebruik. Benutten van bijvoorbeeld lege
parkeergarages.
Genoemd werd dat mensen niet alleen kunnen wonen in Amsterdam of Zaanstad, maar ook de
potentie van de IJmond kan worden benut voor realisatie aantrekkelijke woonmilieus. Daarbij is de
milieubelasting in de IJmond wel een groot aandachtspunt. Enkelen geven aan dat het NZKG voor
havenfuncties gereserveerd moet worden en dat het wonen naar buiten toe geplaatst zou kunnen
worden. Meer naar Purmerend en Almere etc.
Antwoorden
Bij het opstellen van de visie is uitgegaan van verschillende bandbreedtes voor omvang van de
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woningvraag. In alle scenario’s geldt dat er meer vraag is naar hoogstedelijke woonmilieu’s dan er nu
in de planning zit om te bouwen. Daar moeten we rekening mee houden, zeker ook als onderdeel
van het vestigingsklimaat van de regio. De enige locatie om hoogstedelijk te kunnen bouwen is in
Zaanstad/Amsterdam. Daarvoor is ruimte in het NZKG nodig.
Doelstelling in de visie moet zijn om de functiemenging in het gebied te stimuleren, en te zoeken
naar mogelijkheden voor intensiever ruimtegebruik voor zowel bedrijven als woningen. Daarbij
wordt niet alleen gekeken naar het oosten maar ook nadrukkelijk naar het westen van het
plangebied.
De visie zal zich wat betreft wonen niet beperken tot wonen in Amsterdam en Zaanstad, maar ook
uitspraken doen over de potentie van wonen in het westen van het gebied. Hier zijn verschillende
aantrekkelijke woonmilieus te vinden.
In de visie kan meer ruimte voor wonen gerealiseerd worden door de milieucontouren anders te
bekijken. Mensen kunnen wonen in gebieden waar geluidsoverlast is, die wordt verschillende
ervaren. De stuurgroep kan in de visie aangeven in hoeverre men dit wil inzetten om functiemening
(haven wonen) te stimuleren, a la voorbeeld Hamburg, waar pal naast de haven woningen
gerealiseerd zijn met een hoge geluidsbelasting overdag, en een lagere geluidsbelasting in de nacht.
Landschap, natuur en recreatie
Reacties
Groen wordt enorm belangrijk geacht voor het Noordzeekanaalgebied. Het is nodig is om
onvervangbaar groen te bewaren en groen dat verplaatst kan worden, te compenseren buiten de
havenarealen om. Sommige deelnemers willen meer groen in de haventerreinen laten ontwikkelen.
Belang van groen moet voldoende gewaardeerd worden, vergelijkbaar met Central Park in NewYork.
Minimale hoeveelheid hectaren groen is nodig in de regio. En dat groen moet niet verder
versnipperen.
Een buitengaatse optie zal groen kunnen sparen. Vragen worden wel gesteld over de kosten hiervan.
Bij uitbreiding van de haven naar het westen wordt vaker de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding
naar de Houtrakpolder dan naar de Wijkermeer. Daarbij moet gezegd worden dat er ook veel
partijen zijn die de Houtrakpolder groen willen houden. Wel is er consensus over het belang van de
rest van het bestaande groen. Dat moet behouden blijven. Groen wordt door zowel bedrijven als
inwoners gezien als noodzakelijke randvoorwaarde voor het gebied. Ook wordt het idee geopperd
dat in de Houtrak functies gemengd zouden kunnen worden; Groene haven?
Er wordt verschil aangegeven tussen de groene ruimte ten noorden en ten zuiden van kanaal. Ten
noorden is nog meer onaangetast en open gebied dan ten zuiden ervan. In het zuiden is het groen al
meer ingebed in de drukke infrastructuur, ook van Schiphol. Ook de toeristische potentie kan meer
worden benut. De oproep wordt gedaan om aan te sluiten bij de ontwikkelingen die in de regio al
gaande zijn zoals het Waterlandakkoord, de Milieudialoog.
Tot slot wordt de oproep gedaan om ook voor wonen en groen naar verschillende groeiscenario’s te
kijken.
Antwoorden
Groen is een belangrijk onderdeel in de afwegingen die voor de visie gemaakt worden. Het belang
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van groen is evident, de stuurgroep zal in de visie kunnen aangeven welke onderdelen zeker
gehandhaafd moeten blijven, en waar winst te behalen valt door kwaliteitsverbeteringen en
functiemenging, bv ruimte voor groen in industriegebied en woongebied. Ook wordt gekeken naar
de mogelijkheden van intensiever gebruik van het groen daar waar het kan, en investeringen in
andere delen van het groen waar dat nodig is.
In de visie kan de stuurgroep aangeven welk belang men hecht aan het groen, en waar dat groen
behouden en versterkt kan worden in het NZKG. Daarbij moet voldoende aandacht aan recreatieve
mogelijkheden gegeven worden. Voor het uitvoeringsprogramma kan een opdracht gegeven worden
om een recreatieve structuur met respect voor alle functies en identiteit van het gebied kan worden
uitgewerkt.
Voor groen en wonen zijn de bandbreedtes anders bekeken dan voor economie. Bij de economie is
gekeken naar de maximale groei scenario’s om een inschatting te kunnen maken van de potentieel
maximaal benodigde ruimte. Voor wonen is meer uitgegaan van een gemiddelde voorspelde groei. In
alle woonscenario’s geldt dat er een grotere vraag is naar woningen in hoogstedelijk woonmilieus.
Die milieus zijn binnen de MRA te vinden in het NZKG.
In de visie wordt aangegeven dat voor alle onderdelen in het gebied (wonen, economie en groen)
intensivering een thema is. Vermenging van functies hoort daarbij. Dat houdt in dat er gekeken
wordt naar mogelijkheden om meer groen in bedrijventerreinen en woongebieden te krijgen.
In de visie NZKG is zeker aandacht voor de aansluiting op andere processen in de regio. Er is
afstemming met de Milieudialoog, de gebiedsvisie bufferzone bijvoorbeeld. Het is daarbij zaak dat er
geen dubbelingen ontstaan, en dat de besluiten daar genomen worden waar ze het meest effectief
zijn.

Milieuruimte
Reacties
Intensiveren en innoveren zijn oplossingen die het mogelijk maken om dichtbij industrie te wonen
zonder (milieu) overlast, bijvoorbeeld opslag van kolen en agribulk in silo's. Men moet daarom
zoeken naar stimuleringsmaatregelen om bedrijven te verleiden om te innoveren ten behoeve van
milieuwinst. Ook de onderlinge samenwerking bij het treffen van milieumaatregelen kan
gestimuleerd worden. Het is bijvoorbeeld in het belang van de haven Amsterdam om te investeren in
milieumaatregelen van bedrijven omdat daarmee de haven meer kan uitbreiden.
Een buitengaatse haven wordt genoemd als oplossing voor het wegnemen van de milieudruk, maar
de nadelen hiervan zijn de effecten op milieu en natuur door eiland in zee. Ook de kosten van
buitengaatse oplossing werden genoemd als nadeel. Als alternatief kan de uitbreiding van de haven
niet gezocht worden ten westen maar ten oosten van Amsterdam.
Groot deel van de deelnemers geeft aan dat milieubelasting niet verder opgerekt mag worden, zeker
niet voorbij de grenzen van de wet. Binnen deze kaders moeten oplossingen gevonden worden. Eén
van de mogelijkheden is om de geluidsnormen in de verschillende gemeenten op gelijk niveau te
brengen. Er wordt gepleit voor het omlaag brengen van de milieudruk, dus ruimte die ontstaat door
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maatregelen zoals van Tata met de doekfilters, moet niet meer worden opgevuld met nieuwe
activiteiten, maar leiden tot een permanent lagere milieudruk. Ook het scheiden van hoogwaardige
versus zware categorieën industrie is genoemd als oplossing. Door die te scheiden, kan er wellicht
een betere milieusituatie ontstaan voor de huidige bewoners en meer ruimte voor wonen komen,
met als nadeel dat rondom de zware categorieën de milieubelasting juist weer toe zal nemen.
Behalve aan het uitplaatsen van bedrijven kan er ook gedacht worden aan het uitkopen van
inwoners.
Antwoorden
Algeheel klinkt door dat een betere schikking van industrie met elk een eigen type en grootte
milieubelasting een oplossing kan bieden voor het meer mengen van functies. Dat is een benadering
die de stuurgroep kan overnemen in het zoeken naar de visie.
In de visie kan worden aangegeven dat bedrijven gestimuleerd worden te innoveren, en dat
overheden daarin meedenken. De Milieudialoog is daarvan al een goed voorbeeld. Als een van de
opdrachten voor een uitvoeringsprogramma kan gegeven worden om te zoeken naar
stimuleringsmaatregelen om bedrijven te verleiden te innoveren ten behoeve van milieuwinst.
In de stuurgroep moet worden afgewogen of de buitengaatse optie serieus verder uitgewerkt moet
gaan worden in een uitvoeringsprogramma. Of dat er in de visie nu al de keuze wordt gemaakt deze
optie niet te betrekken bij de besluiten voor 2040. In die visie NZKG is een uitbreiding van de haven
naar het oosten toe niet overwogen. Reden daarvoor is dat er te veel andere planologische
bestemmingen in die regio zijn om dat een reële optie te laten zijn.
In de visie wordt duidelijk aangegeven dat de wettelijke kaders van de milieunormen gehandhaafd
zullen blijven. Oplossingen zullen binnen deze kaders gevonden moeten worden. Er is gekeken naar
andere regio’s (Hamburg) waar op een andere manier wordt omgegaan met geluidsoverlast,
waardoor meer menging van functies mogelijk wordt gemaakt, terwijl de gezondheid van de
inwoners en werknemers niet in het geding komt door de geluidsbelasting in het gebied. In de
Milieudialoog wordt de situatie met betrekking tot de fijnstof uitstoot besproken met als doel die te
verbeteren en te laten voldoen aan de normen die hiervoor gesteld zijn.
De stuurgroep kan in de visie aangeven onder welke voorwaarden overheden zullen kijken naar
uitplaatsing bedrijven en/of bewoners. Gezien de huidige economische situatie is uitkopen niet de
meest voor de hand liggende optie en zal er ook aan andere oplossingen gedacht worden. Die zullen
meer ingaan op het inspelen op veranderingen in de tijd en op fijnmazig niveau maatwerk te leveren.

Bereikbaarheid
Reacties
In het algemeen is de oproep om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planning rekening te
houden met infrastructuur. Alternatieven voor vervoer over de weg, zoals over water en over spoor,
kunnen een verbetering van de bereikbaarheid en milieubelasting opleveren. Met name
goederenvervoer over het spoor zal wel aanzienlijke investeringen vergen, zowel in fysieke
spoorweg, als ook in geluidsbelasting omgeving van dat spoor. Ook kan er gekeken worden naar
effectievere benutting van reeds aanwezige infrastructuur zodat er geen nieuwe infrastructuur nodig
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is. Ook het doortrekken van de Noord-Zuidlijn is als optie genoemd voor de verbetering van de
bereikbaarheid.
De oproep is gedaan om de haven te ontwikkelen in de goede volgorde: eerst innoveren,
intensiveren, vergroenen, daarna pas als laatste optie uitbreiden naar westen. Nodig hiervoor om de
achterlandverbindingen te verbeteren, vergelijkbaar met Rotterdam.
Antwoorden
In de visie wordt het aspect bereikbaarheid meegewogen bij de afweging van locaties voor eventuele
toekomstige uitbreiding van de haven. Ook moet er in het uitvoeringsprogramma voldoende
aandacht aan bereikbaarheid gegeven worden. In de visie kan de stuurgroep aangeven over welke
vormen van vervoer er in het uitvoeringsprogramma besloten kan worden.
Innoveren, intensiveren en vergroenen en pas in laatste instantie en onder voorwaarden uitbreiden
naar het westen wordt in de visie benoemd als strategie.
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Werkateliers deel 3 – maart 2013
Leeswijzer voor dit verslag
De visie Noordzeekanaalgebied 2040 komt tot stand middels intensief overleg tussen de
overheden, bedrijven en (vertegenwoordigers van) inwoners van de regio
Noordzeekanaalgebied. De overheden zijn op bestuurlijk niveau verenigd in de stuurgroep
visie NZKG2040. Op verzoek van de stuurgroep voert de projectgroep visie NZKG 2040
intensief overleg met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de
vertegenwoordigers van inwoners van de regio. De beelden, overwegingen en belangen
die in al deze gesprekken naar voren komen, worden door de stuurgroep zorgvuldig
gewogen bij de totstandkoming van een gedragen visie NZKG 2040.
In voorliggend verslag leest u alle opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de werkateliers.
Deze ateliers staan open voor alle belangstellenden. Het verslag geeft alleen weer welke
opmerkingen door de aanwezigen gemaakt zijn. De werkateliers zijn een van de sporen
waarmee de projectgroep inbreng uit de regio ophaalt. Het verslag van de werkateliers
omvat dan ook niet een afgewogen oordeel over het regionale draagvlak van genoemde
wensen en overwegingen. De verslagen van de werkateliers worden, net als de verslagen
van de andere overlegsporen, gebruikt om de stuurgroep te informeren over de wensen en
ideeën die leven bij alle belanghebbende partijen in het Noordzeekanaalgebied. Dat zal
door de stuurgroep benut worden bij de definitieve besluitvorming over de visie NZKG
2040.

Samenvatting
Het derde en laatste werkatelier voor de visie Noordzeekanaalgebied 2040 vond plaats op 19 maart.
Niet meer zoals de vorige twee ateliers op twee locaties in het oosten en westen van het gebied.
Maar nu op één datum, één locatie zodat alle aanwezigen met elkaar praten in plaats van over
elkaar.
Tijdens dit derde en laatste werkatelier wordt besproken wat de consequenties zijn van de richting
die de visie kan aangeven. De visie omvat drie hoofdkwaliteiten; steden, werken, landschap. De
diversiteit van de regio is gebaseerd op die elementen en is tegelijk de basis voor de waarde van het
gebied. Gegroeid moet er worden, meer ruimte voor werken, wonen en groen. Daarvoor is
intensiveren nodig, op alle fronten; voor de haven, wonen en het groen. Intensivering van het groen
kan inhouden een betere bereikbaarheid, meer oostwest verbindingen en voorzieningen. Voor het
landschap kan gekozen worden om de stelling te benadrukken, ruimte voor intensieve recreatie aan
de zuidkant van het kanaal (in Spaarnwoude), meer extensieve recreatie aan de noordkant. Aan die
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zijde kan het wellicht mogelijk zijn om productiegronden te transformeren in natuur/recreatie
gronden, met goede dwarsverbanden met meerdere in het middengebied, daarmee een ladder van
oost-westverbindingen creërend.
Kiezen voor intensiveren van de stad betekent kiezen voor een hoogstedelijk woonwerkmilieu. Langs
de waterkanten van het kanaal, de Zaan, het IJ op de as Zaanstad – Amsterdam moet ruimte
gevonden worden en getransformeerd worden om dit te bereiken.
Het havengebied blijft economische waardevol. In geval van groei moet de ruimte eerst gezocht
worden op het bestaand havenareaal. Als die ruimte op is kan, onder voorwaarden, een mogelijke
uitbreiding richting de Houtrak plaats vinden. Dat impliceert dat de Wijkermeer niet meer
gereserveerd blijft voor havenuitbreiding en er ook niet buitengaats gekeken zal worden. In de
praktijk dus een beperkte reservering onder voorwaarden.
Voor de hele regio geldt dat er meer verbindingen nodig zijn. Momenteel wordt de verbinding A8-A9
onderzocht, en voor een goede ontsluiting zou ook gekeken moeten worden naar verbindingen over
het kanaal heen in noord-zuid richting.
In zeven discussiegroepen rondom een kaart is gediscussieerd over de keuzes die voorliggen in de
visie 2040. In deze samenvatting is per groep weergegeven wat de voornaamste standpunten waren.
In het volledige verslag zijn alle opmerkingen themagewijs geclusterd.
Groep 1: ‘Pleidooi voor De Houtrak polder’
De wens werd uitgesproken om geen milieucontouren op te rekken naar de Houtrak, en geen
transformatie van de Houtrakpolder naar haven op termijn. Dat zou namelijk ontwikkelingen in
Velsen en IJmuiden blokkeren. Er kan elders gezocht worden naar bedrijventerrein. Hoewel de regio
wel een sterke stad als Amsterdam nodig heeft, mag dat niet betekenen dat Amsterdam ruimte
elders mag claimen. Woonruimte kan gevonden worden door kantoren te transformeren naar
woningen, zoals bijvoorbeeld in Sloterdijk.
Als algemeen advies werd gegeven: “Kijk naar voorbeelden van elders zoals Rotterdam en Hamburg”.
Er zijn vragen over de cijfers achter de scenario’s, kloppen die wel? En er worden vragen gesteld of er
geen uitbreidingsruimte voor de haven buitengaats gevonden kan worden, hetzij in het westen,
hetzij in het oosten.
Groep 2: ‘Lusten en lasten’
Verdeling lusten en lasten nu niet als eerlijk gevoeld. Het is niet eerlijk om ten behoeve van één
gemeente, andere gemeenten laten ‘lijden’. Er werd opgeroepen om meer samen te werken en af te
stemmen. Samenwerking; “zorg dat belangen en partijen uitgebalanceerd raken, maak wel echte
keuzes en blijf niet door polderen”.
Intensiveren en innoveren in de haven wordt ondersteund. De wens voor ruimte voor leefbaarheid
wordt uitgesproken. “Maar als je realistisch blijft, zal je toch altijd merken dat je in dit gebied woont;
de kozijnen blijven zwart”. De oproep werd gedaan om een echte keuze in de visie te maken, kies
daarbij voor bedrijvigheid, koop inwoners uit, en geef daarmee ruimte aan industrie.
Op het onderwerp bereikbaarheid was er het advies om de mainport, seaport en greenport beter
met elkaar te verbinden.
Een deel van de mensen was van mening dat wonen ook buiten het gebied gerealiseerd kan worden
onder de voorwaarde dat het bereikbaar gemaakt wordt.
Als waarschuwing werd meegegeven om de ketens in de haven niet te doorbreken. Eén bedrijf er
tussen uit halen kan grote effecten hebben op de andere bedrijven er om heen.
27

Het laatste advies ging over landschap en water; “Maak de landschappelijke lijn van de stelling
robuuster en heb ook oog voor waterveiligheid”. Voor dat laatste kan aangesloten worden bij het
deltaprogramma, ook gezien de verzilting die consequenties heeft voor zoetwatervoorraad en
landbouw.
Groep 3: ‘Kanaalzone voor werken’
In deze groep werd de nadrukkelijke oproep gedaan om niet meer te kiezen voor wonen in de
kanaalzone. Er is angst voor de druk naar het westen en de druk op het hele gebied. Wat maakt dit
gebied interessant voor ondernemers, bewoners, recreanten? Het gebied heeft zo veel bijzondere
kwaliteiten. Maar niet alles kan tegelijk. Ook vanuit ondernemers werd vastgesteld dat partijen
samen met elkaar nauwgezetter moeten specificeren waar ze heen willen, zowel wat betreft werken
als wonen. Groen in het Noordzeekanaalgebied is veel waard; geen metropool ter wereld heeft dit
soort groen zo dicht bij.
Partijen moeten en willen elkaar ook opzoeken. De overtuiging is aanwezig bij iedereen dat er veel
valt te innoveren en intensiveren. Creatief omgaan met regels en wetgeving kan ruimte opleveren,
maar dit is niet de oplossing voor alles, ook niet wat betreft de haven.
Groep 4: ‘Duurzame haven’
Gesignaleerd werd dat de richtingen voor ontwikkeling die op de kaart staan, vooral lijken te gaan in
de richting van verplaatsing en uitbreiding havengebied. De vraag daarbij is of je niet moet zoeken
naar verdichting en verduurzaming van het huidige areaal. Redeneer daarbij vanuit de kwaliteiten
van het gebied, de openheid van het landschap, het groen en een bijzonder woon en leefklimaat.
Daaromheen kunnen vervolgens andere functies gegroepeerd worden voor zover mogelijk. Bij
verdere invulling van het gebied moet er gemonitord worden welke ontwikkelingen er zijn. De
besluiten van de overheid moeten daarop gericht worden, zodat je kunt inspelen op veranderingen
in de loop van de tijd.
Als het gebied Zaan IJ getransformeerd gaat worden is er het risico dat werkgelegenheid voor
laagopgeleiden aangetast wordt. “Die groep wil je toch niet de economie uit drukken?”
Ruimte voor bedrijvigheid is van groot belang. Zal de haven door transformatie van werken naar
wonen, zelfs met een uitbreiding in de Houtrak polder, niet te klein worden, met als gevolg minder
ruimte voor werken.
Tot slot een advies om goed te kijken naar het profiel van de haven. Cruisevaart lijkt succesvol
bijvoorbeeld. Vanuit de milieugrenzen en fijnstof-normen bij voorkeur geen kolen en olie meer, liever
andere vormen van industrie zoeken.
In een aanvulling werd nog opgeroepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen omdat de verre
toekomst nooit exact te voorspellen is. En een pleidooi voor het mixen van functies, vergroten van
recreatieve functie van de havens, zodanig dat die algemeen herkend en beleefd wordt.
Groep 5: ‘Intensieve haven en een groene long’
Als voornaamste werd genoemd om eerst te intensiveren en daarna pas uit te breiden. Eerst
bestaande gebieden goed gebruiken. Dit gebied met hoge dichtheid heeft een groene long nodig.
Dat betekent voorlopig niet kiezen voor extra havengebieden. De verbindingen vanuit IJmuiden en
Velsen naar zee zijn strijdig met Natura 2000. De nabijheid van Schiphol werd benoemd. De
combinatie van natte haven en luchthaven kan benut worden voor het denken in werkgelegenheid.
Schepen worden groter, daarom van belang om meer in relatie met Rotterdam te gaan werken,
verdelen van soorten ladingen. Qua bereikbaarheid is A8A9 mooi maar niet genoeg; “Zorg aub voor
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behoud ferry Velsen naar Amsterdam, via Beverwijk!” Personenvervoer is even belangrijk als
goederenvervoer.
De grote verstedelijkingspijl moet slimmer, minder havenfaciliteiten om zeep helpen, advies gegeven
om de Noorder-IJplas heen te plannen, naar de Sloterdijken, en niet de huidige ingetekende
verbinding over de haven heen, dat wordt te lastig.
Groep 6: ‘Behoud haven, behoud groen’
Een pleidooi gehouden voor het behoud van het groen in de Houtrak polder. De consequentie
daarvan is het intensiveren van huidig areaal. Intern schuiven van activiteiten in de haven kan daarbij
nodig zijn. Daarbij niet de haven verplaatsen en ook niet transformeren. Ruimte voor wonen kan
elders gezocht worden, bijvoorbeeld in de MRA of in IJmuiden.
Wat betreft de bereikbaarheid is geadviseerd een eventuele verbinding A8A9 goed in te passen in
het UNESCO gebied. Kijk ook naar de spoorverbinding naar Haarlem, IJmondboog, een nieuwe route
dus. Ook personenvervoer over water is nodig, meer massa maken hiervoor door verstedelijken van
Zaan-IJ. Multimodaliteit genoemd, dat wil zeggen het koppelen van goederen en personen ook naar
Schiphol, en meer watervervoer biedt kansen.
Groep 7: ‘NZKG voor economie en groen’
Geadviseerd werd om de bijdrage van de bedrijventerreinen in werkgelegenheid en toegevoegde
waarde te bekijken. Milieubelastende bedrijven kunnen geclusterd worden. In deze groep werd de
prioriteit voor dit gebied gelegd de economie en het groen. Wonen zou ook buiten de kanaalzone
kunnen, bijvoorbeeld ten noorden van het kanaal, als er maar goede verbindingen worden
aangelegd.
De oproep werd gedaan om uit te leggen waarom uitbreiding naar de Houtrak de voorkeur verdient
boven een buitengaatse uitbreiding van de haven. En zo veel mogelijk overlast veroorzakende
bedrijvigheid verplaatsen naar Rotterdam.
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Afsluiting
De visie wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Daar valt het besluit om de visie uiteindelijk al dan niet
vrij te geven voor behandeling in de Colleges en Raden en Staten. Deze avond markeert dus de
overgang naar een nieuwe fase. Na vrijgave van de visie is het debat aan de politiek, met als
bedoeling om voor de zomer over de visie besloten te hebben.
Alle deelnemers aan de werkateliers zullen een bericht krijgen zodra de visie is vrijgegeven en
gepubliceerd wordt.
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Reacties en antwoorden werkateliers deel 3 – maart 2013
Algemeen
Reacties
Westzaan: maak keuzes. Koop mensen uit zodat je ruimte krijgt voor industrie, bijvoorbeeld bij
Hoogtij. Wil graag visie mét consequenties, kosten gedragen in gezamenlijkheid.
Antwoorden
De stuurgroep beoogt met de visie een duidelijk toekomstbeeld neer te leggen. De keuzes staan er
in. Er zal niet in aangegeven worden of, waar, wanneer de overheid bedrijven/personen kan
uitkopen. Dat is een detailniveau dat niet past bij de visie. Daarbij komt dat de economische situatie
op dit moment niet zodanig is dat de overheid in staat is grootschalige verplaatsingen te financieren.
Reacties
De ontwikkeling van Amsterdam naar het westen met veel ruimte vretende ontwikkelingen wordt
ervaren als een bedreiging. Dit roept de vraag op: moet je wel blijven groeien?
Antwoorden
De overheid kan niet alleen bepalen wat er gebeurt met de economische groei. Met de hulp van een
regionale visie willen de overheden uit de stuurgroep wel beter voorbereid zijn op mogelijke te
maken keuzes in de toekomst. De mate van groei is daarbij niet te voorspellen, vandaar dat voor de
visie is uitgegaan van een bandbreedte tussen nagenoeg stilstand en grote economische groei.
Economie
Reacties
Niet vergeten wat het belang van de economie is als drager voor de andere kwaliteiten in de regio.
Antwoorden
Deze notie wordt ondersteund door de onderzoeken die voor de visie zijn doorgenomen en
uitgevoerd. Een lijst van de gebruikte onderzoeken is te vinden op de website www.visie-nzkg.nl.
Reacties
Haven uitbreiden met respect voor de omgeving. Eerst intensiveren op bestaande locatie
(verdubbelen). Geen nieuwe terminals voor kolen en olie, wel behoud werkgelegenheid.
Bedrijven eerst op eigen plek uitbreiden.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven dat eerst bestaand havengebied intensiever benut moet worden
voordat over uitbreiding gedacht kan worden. Ook de aard van de bedrijvigheid in de haven komt in
de visie aan bod, onder de noemer duurzame haven.
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Reacties
Haven hoeft niet te groeien, wel intensiveren. Dat is een keuze.
Antwoorden
De visie gaat uit van verschillende economische scenario's. Bij het grootste groeiscenario is groei van
de haven voorzien. Het is nodig om daar als regio alvast bij stil te staan en af te spreken met elkaar
op welke wijze de regio daarmee om wil gaan. In de visie wordt dit nader uitgewerkt. Uitgangspunt
daarbij is dat het Noordzeekanaalgebied een belangrijk onderdeel is van de economische motor van
de MRA. Doelstelling van de visie is om uit te werken op welke wijze deze positie zich kan
ontwikkelen.
Reacties
Kiezen tussen wonen en werken, het kan niet allebei.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven dat de diversiteit van de regio ook de waarde van de regio bepaalt. Het
feit dat de regio aantrekkelijke waarden heeft voor zowel wonen, werken als recreëren, is een
kracht. Die kracht wil de stuurgroep versterken. In de visie wordt ervan uitgegaan dat alle drie de
waarden een plek in het gebied moeten houden.
Reacties
Zoeken naar mogelijkheden voor een slimme haven en hoe je op een andere manier werk kunt
creëren, bijvoorbeeld kennisgebied.
Creëer (milieu)ruimte door bijvoorbeeld kolenopslag niet voort te zetten. Stem met Rotterdam af
hoe de hoofdgoederenstroom wordt verdeeld. Zoek naar slimme oplossingen binnen huidige
bedrijventerreinen. Kijk naar de ligging en de soort bedrijven.
Er zijn ruimte vragende en minder ruimte vragende ontwikkelingen. Groei in steenkolen overslag is
niet gewenst. Je kunt economisch groeien in minder ruimte vragende ontwikkelingen. De
concurrentie positie van Amsterdam is gelegen in grote diversiteit aan activiteiten en ook groen is de
kracht van de MRA.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven dat eerst bestaand havengebied intensiever benut moet worden
voordat over uitbreiding gedacht kan worden. Ook de aard van de bedrijvigheid en de locatie ervan
in de haven komt in de visie aan bod, onder de noemer duurzame haven.
Reacties
Economie is belangrijk, maar blijf wel kijken welk soort industrie je waar neerzet. Vooral ook
innoveren.
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Antwoorden
Door bedrijven te stimuleren om innovaties te ontwikkelen en toe te passen is ook intensiever
areaalgebruik mogelijk. De visie ondersteunt dit.
Reacties
Je moet kiezen voor industrie in bepaalde gebieden, zodat er werk is voor alle lagen van de
bevolking.
Antwoorden
Bepaalde vormen van bedrijvigheid zouden meer geclusterd kunnen worden zodat de uitstraling
ervan minder gevolgen heeft. Die ordening past ook in het concept duurzame haven waarnaar in de
visie verwezen wordt. In de uitvoeringsfase moet hier verder uitwerking aangeven worden. De haven
Amsterdam werkt hier momenteel ook aan.
Reacties
Windmolens op zee leveren veel arbeidsplaatsen op.
Antwoorden
Windmolenparken onderhouden en plaatsen is een voorbeeld van een tak van industrie die vanuit de
havens bediend kan worden. Dit is een voorbeeld dat in de uitvoeringsfase nader uitgewerkt kan
worden. In de praktijk zijn er al ontwikkelingen zichtbaar op dit terrein in de havens van zowel
IJmuiden als Amsterdam.
Reacties
Als het havengebied ook wordt ingezet voor woonfunctie, dan kan de haven verschuiven.
Koppeling tussen het verdwijnen van de haven Oost en de behoefte aan groei van de haven West.
Oplossingen zoeken binnen het bestaande gebied
Woningbouw niet concentreren op ZaanIJ. Daardoor snoep je een deel van de oostelijke
havengebieden af, waardoor de haven alleen nog maar richting het westen kan uitbreiden. Eerst
intensiveren in bestaand gebied en dat niet opgeven voor woningbouw.
Offer de economische kracht van de regio niet op voor wonen aan het water. Intensiveren ja, maar
wonen aan de Pijp is kapitaalvernietiging – zonde van de natte kade. Woningen buiten het NZKG
plaatsen (Castricum, Uitgeest), niet langs oevers, daarvoor wel meer infra.
Havens in Beverwijk behouden voor industrie, daar niet gaan wonen.
Wonen kan ook verder weg , dus niet in deze zone. Hoorn/Alkmaar kan ook. Economische
ontwikkelingen hoeven niet binnen een straal van 10 km.
Maar is wonen langs de Zaan nu belangrijker voor de concurrentiepositie dan bijvoorbeeld cacao
industrie? Twijfels bij de omvang van de woningbehoefte.
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Het keuzeprobleem wordt overdreven. Er is zat groen in Amsterdam. Er moet wel balans zijn, maar er
is geen schaarste in groen. Verdichten van de stad kan ook nog op grotere schaal gebeuren. Want
high potentials moeten hier wel kunnen komen, maar tot nu toe kan dat ook. Binnen de milieuzones
is nog veel mogelijk aan woningbouw.
Amsterdam zit in de top vijf van aantrekkelijke steden. We moeten ons niet te druk maken om
transformatie van het oostelijk deel van Westpoort. De verschuiving van de haven is al jaren aan de
gang. Intensivering kan ook heel wat opleveren in de haven. We moeten een compacte economie
stimuleren.
Antwoorden
Het is onderdeel van de afweging in de stuurgroep of in de visie gekozen wordt voor transformatie
van bestaand havengebied tot stedelijk woon-werkgebied. In de visie die wordt vrijgegeven wordt
deze keuze toegelicht. Consequentie van transformatie is dat er een reservering voor toekomstige
uitbreiding van havenareaal moet worden aangewezen. Ook dat wordt in de visie aangegeven. In alle
opties staat intensiveren op bestaand havengebied bovenaan.
Reacties
Transformatie leidt tot investeringsonzekerheid. Maar convenant Cargill geeft wel meer zekerheid .
Als men maar op tijd begint met het gesprek, dan is er veel minder schade.
Antwoorden
De stuurgroep beoogt met de visie onzekerheid weg te nemen en duidelijkheid te geven over de
gekozen toekomstrichting.
Reacties
Sectoren hebben elkaar nodig, in samenhang.
Juist de bestaande diversiteit is de kracht van de haven in deze economische tijden.
Denk niet te licht over uitplaatsen van bedrijven. Zorg dat je geen ketens van bedrijven doorbreekt.
Antwoorden
Dit wordt ondersteund door de economische analyses die voor de visie zijn opgesteld en door de
stuurgroep ter harte worden genomen.
Wonen
Reacties
Velsen kan geen kant op, als Velsen nog woningbouw wil uitbreiden moet het richting het oosten,
richting de Houtrak kunnen.
Antwoorden
Doelstelling van de visie is om meer in regionaal verband afwegingen te maken die gunstig zijn voor
de hele regio, zonder het idee dat gemeenten elkaar beconcurreren.
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Reacties
Wonen in andere vorm zoeken, zoals in Hamburg waar wonen in het havengebied aan de waterkant
kan. Op die manier meng je bedrijvigheid en wonen en wordt het gebied optimaal benut.
Intensiveren van de havenkades.
Antwoorden
De situatie in Hamburg is bekeken. De wijze waarop men omgaat met geluidsoverlast verschilt met
de Nederlandse situatie. Er wordt gebruik gemaakt van slimme oplossingen om geluidsoverlast te
reduceren, er worden verschillende normen gehanteerd overdag versus 's nachts. Bewoners van de
nieuwe huizen nabij de haven accepteren hogere geluidsniveaus en er is een permanente
overleggroep tussen haven en bewoners waarbij mogelijke problemen snel opgelost kunnen worden.
Deze voorbeelden kunnen gebruikt worden als inspiratie voor het uitvoeringsdeel van de visie.
Reacties
Woningbouw elders concentreren, bijvoorbeeld in bestaande leegstaande kantoorpanden op de
Zuidas en in Sloterdijk, is succesvol voor jongerenhuisvesting en hotels. Goede plek voor betaalbare
woningen, geeft werkgelegenheid.
Antwoorden
In de MRA moeten, uitgaande van een gemiddeld scenario, 300.000 woningen gebouwd worden.
Tussen de 40.000 en 60.000 daarvan zouden bij voorkeur in hoogstedelijk gebied terecht komen.
Daarbij wordt gekeken naar alle locaties die beschikbaar zijn. Ook transformatie van leegstaande
kantoorgebouwen past daarbij. Het zal niet voldoende zijn en ook niet voor alle doelgroepen soelaas
bieden. De stuurgroep zal ten behoeve van de visie de afweging maken of er gekozen gaat worden
voor transformatie van huidig havengebied naar stedelijk woon-werkgebied.
Reacties
Woningbouw en werkgelegenheid boven het Noorzeekanaal betrekken bij de metropool.
Antwoorden
De visie baseert zich onder andere op de studie vraaggericht bouwen en daaruit blijkt dat er een
grotere behoefte bestaat aan wonen in de MRA dan in het noorden van de provincie.
Natuur, landschap en recreatie
Reacties
Visie gaat (door abstractie) uit van drie functies, de sleutel tot succes ligt in meervoudig
grondgebruik. Vooral de combinatie haven en recreatie/groen kan veel beter ingezet worden
(=recreatieve ontsluiting havens).
Antwoorden
In de visie zal aangegeven worden dat functiemenging nodig is om alle waarden in het gebied tegelijk
te laten groeien. De combinatie haven en recreatie/groen maakt hier onderdeel van uit.
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Reacties
Vergroening boven uitbreiding industrie Beverwijk/IJmuiden.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven waar intensivering van bestaand groen kan plaatsvinden.
Reacties
Betere overgangen tussen de groene, rode en paarse gebieden.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven dat functiemenging een oplossing is voor de druk op de ruimte,
overgangen tussen de verschillende gebieden zijn daar onderdeel van. De concrete uitwerking
hiervan zal in een uitvoeringsdeel plaatsvinden.
Reacties
Breng in beeld wat er is aan wandel en fietspaden en pak de knelpunten aan.
Antwoorden
In de visie zal op hoofdlijnen aangegeven worden wat er onder de bereikbaarheid in de regio
verstaan wordt. Wandel en fietspaden vallen daaronder. De nadere uitwerking zal in een
uitvoeringsdeel aan de orde kunnen komen.
Reacties
Sluit stortplaats Nauerna i.v.m. recreatie en toerisme.
Antwoorden
In de visie zal hier geen uitspraak over gedaan worden.
Reacties
Maak de stelling breder en robuuster als drager van het Noord-Zuid landschap.
Antwoorden
De visie zal hier een uitspraak over doen.
Reacties
Waternet: waterbeheer buitendijks ontwikkelen. Anticipeer op Deltaprogramma met bouwen, er is
nu al een project hiervoor langs ZaanIJ. Bij de sluizen krijg je meer inlaat zout water door de
zeespiegelstijging. Dat leidt tot meer verzilting het kanaal op, en dat moet gemitigeerd. Zeesluizen
hebben dus invloed op zoetwatervoorziening NL.
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Antwoorden
Dat wat in het Deltaprogramma gebeurt, wordt in de visie niet overgedaan. Wel zal bij de uitvoering
van de visie rekening gehouden worden met het Deltaprogramma, net zoals met andere
programma's en afspraken in de regio.
Reacties
Ontwikkeling Wijkermeer blijft onduidelijk.
Antwoorden
In de visie zal worden aangegeven wat de visie voor de Wijkermeer betekent.
Reacties
Er zijn nog maar een paar boeren (in Wijkermeer zit nog akkerbouw, Zaanse kant hobbyboeren
(veenweide)). Ontwikkel het groen naar recreatief- en natuurgroen.
Richtingen voor ontwikkeling zijn erg economisch gericht; wanneer de verstedelijking versnelt of
afneemt: er is een grens aan de leefbaarheid (wonen-werken en recreëren = LEVEN). Wanneer die
grens bereikt wordt, is onzeker, maar…hij komt! Daarom: stel een minimaal noodzakelijk
groengebied vast waar je geen industrie of dichte woningbouw wilt, maar intensieve en passieve
recreatie voor meer dan 10 miljoen mensen.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven wat de waarden zijn van het Noordzeekanaalgebied. Groen is daar één
van, en er wordt in de visie aangegeven waar het groen geïntensiveerd kan worden. In de
onderliggende onderzoeken voor de visie zijn algemene gegevens over de groengebieden te vinden.
Het is niet mogelijk aan te geven hoeveel hectare groen per aantal inwoners nodig is, dat wordt
mede bepaald door de type inrichting en aard van het groen.
Reacties
Vestigingsklimaat, vitale stad en vitaal platteland hebben water en cultuurhistorie nodig als
uitgangspunten.
Antwoorden
In de visie worden deze waarden benoemd en benut.
Reacties
Houtrak moet recreatieve functie behouden voor de MRA.
Houtrak moet behouden blijven als groen gebied.
Antwoorden
In de visie is onderschreven dat het groen in de regio, waaronder Spaarnwoude, van groot belang is.
Om de benodigde economische groei te kunnen accommoderen wordt eerst gezocht naar ruimte op
bestaand havenareaal. Alleen onder strenge voorwaarden kan vervolgens uitbreiding van de haven
plaatsvinden in de Houtrak. Daartegenover horen compensatiemaatregelen te staan die een
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volwaardige compensatie betekenen van het recreatiegebied, en de ruimte voor natuur zoals die nu
in de Houtrak bestaat.
Reacties
Tot het laatst wachten met het opgeven van de Houtrakpolder als natuur- en recreatiegebied.
Antwoorden
In de visie zal aangegeven worden onder welke voorwaarden uitbreiding van de haven richting de
Houtrakpolder aan de orde kan zijn. Intensivering van het huidige havenareaal zal daaraan in ieder
geval vooraf gaan.
Reacties
Vestigingskwaliteit Amsterdam is door groen zeer hoog.
Antwoorden
Deze notie wordt ondersteund door de onderzoeken die voor de visie zijn doorgenomen en
uitgevoerd. Een lijst van de gebruikte onderzoeken is te vinden op de website www.visie-nzkg.nl.
Reacties
Geen havenuitbreiding tot 2025; zorg dat tot 2025 de Houtrakpolder volwaardig onderdeel uitmaakt
van het recreatieaanbod (en er niet uitziet als ruimtereservering).
Uitbreiding van Houtrakpolder lastig i.v.m. intensieve recreatie.
Wens: Behoud groene Houtrakpolder ten behoeve van bijdrage aan woonkwaliteit en recreatie (5,5
miljoen recreanten per jaar).
Antwoorden
In de visie zal worden aangegeven op welk moment en onder welke voorwaarden besluitvorming
over de Houtrakpolder nodig zal zijn. Tot dat moment zal de Houtrakpolder als volwaardig
recreatiegebied functioneren.
Milieu
Reacties
We moeten milieucontouren aanpakken bij de Afrikahaven en Amerikahaven. Bij containeroverslag
innovatief creëren van milieuruimte. We moeten de haven beter inpakken, zodat wonen dichter bij
de haven kan.
Antwoorden
In de visie wordt aangegeven welk type maatregelen (op hoofdlijnen) nodig is om de
havenbedrijvigheid samen te laten gaan met leefbaarheid van de omgeving.
Reacties
Milieubelasting neemt toe als de haven uitgebreid wordt.

38

Antwoorden
Het havengebied brengt milieubelasting met zich mee, deze belasting blijft binnen de door de
overheid gestelde normen en grenzen. In gebieden waar verschillende functies elkaar naderen,
voeren de overheden overleg over de mogelijke oplossingen. Innovaties aan de kant van de bedrijven
horen daar bijvoorbeeld bij, maar ook onderscheid maken tussen gezondheid belastende overlast en
meer subjectief ervaren overlast (zoals geluid overdag). In de visie geeft de stuurgroep aan hoe
hiermee omgegaan kan worden.
Reacties
Waternet: innoveren ten behoeve van milieuontlasting, en niet ten behoeve nieuwe industrie. Dus
innoveren leidt tot minder overlast.
Antwoorden
Niet alleen de visie bepaalt milieumaatregelen. Ook processen zoals de Milieudialoog zijn met deze
vraagstukken belast. De visie sluit bij de lopende processen aan.
Reacties
Gebruik nieuwe technieken voor verminderen fijnstof overlast, bijvoorbeeld doeken bij lichteren.
Antwoorden
In de visie zal worden aangegeven dat innoveren op bestaand bedrijventerrein als één van de
oplossingen gezien wordt om de doelstellingen te behalen.
Reacties
Past de visie wel in de huidige vergunningen? Op Hoogtij is nu niks mogelijk vanwege de
geluidscontour. Als je daar wel wat doet, heeft dat consequenties die je moet nemen.
Antwoorden
De stuurgroep spreekt over geluidscontouren in verschillende gebieden in het
Noordzeekanaalgebied. In de visie zal dit nader worden toegelicht. Het klopt dat er keuzes gemaakt
moeten worden over dit onderwerp.
Bereikbaarheid
Reacties
Vervoer over water bevorderen is een van de genoemde punten. Waarom dan stoppen met fast ferry
(Stek, wijkplatform Velsen Zuid)?
Antwoorden
Het al dan niet stoppen met de ferry dienst op korte termijn is geen onderwerp in de visie.
Bereikbaarheid komt wel aan bod, daarbij hoort de wens om het aantal verbindingen in de regio voor
zowel goederen als personenvervoer te vergroten. Via welke vormen dat verloopt is geen onderdeel
van de visie, maar kan wel in het uitvoeringsprogramma aan bod komen.
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Reacties
Vervoer over water, ook voor forensen en toeristen, behouden of uitbreiden.
Kijk ook goed naar de potenties van binnenvaart in het Noordzeekanaalgebied en de regio, o.a.
gekoppeld aan afvalstoffentransport naar Alkmaar.
Is de bereikbaarheid voor het Oost-West personenverkeer wel voldoende met de A8-A9, wanneer je
nog verder verstedelijkt? Gepleit wordt voor behoud van de fast-flying ferry, langzame verkeerroutes
en de uitbreiding daarvan zijn mogelijkheden voor recreatief en werkverkeer.
Antwoorden
Vervoer over water is een van de vormen van bereikbaarheid die in de visie genoemd worden.
Reacties
Haven Amsterdam is niet van belang voor containerschepen, maar wel nodig voor het
betrouwbaarder maken van de verbindingen naar het oosten. Daar alles op inrichten; verbeteren
betrouwbaarheid infrastructuur.
Verbinding Westpoort-Schiphol, verbinding Haarlem naar Westpoort is nodig voor zowel goederen
als personen. Dan ook IJmuiden verbinden met Westpoort.
Antwoorden
Bereikbaarheid zal een onderdeel zijn van de visie.
Reacties
Extra spoor levert sneller transport met minder milieuoverlast en meer werkgelegenheid. Daarnaast
ook beter benutten van bestaand spoor. En dan ook de tram naar oud-IJmuiden weer terug.
Antwoorden
In de visie wordt niet concreet aangegeven of en waar eventueel extra spoor nodig zou zijn. Daarvoor
zijn andere studies lopende (onder andere MIRT-studie). Ook doet de stuurgroep in de visie geen
uitspraken over de tramverbinding naar oud-IJmuiden.
Reacties
Verbinding A8-A9 nodig om daar ook te kunnen wonen. Wonen meer in het noorden van het kanaal,
door betere bereikbaarheid is dat goed te combineren met werken langs het kanaal. A8-A9 zien als
randweg Metropoolregio Amsterdam.
Antwoorden
De verbinding A8-A9 is momenteel onderwerp van studie. In de visie wordt ervoor gekozen om
ruimte te zoeken voor zowel wonen als werken en recreëren langs het kanaal.
Reacties
A8-A9: rekening moet worden gehouden met State of conservation report van UNESCO.
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Antwoorden
De verbinding A8-A9 is momenteel onderwerp van studie. Eisen zoals die naar aanleiding van de
UNESCO status zullen daarin meegenomen worden
Reacties
Haven Amsterdam kan een brede logistieke functie krijgen voor de agglomeratie Amsterdam, ook
m.b.t. bevoorrading van de stad.
Antwoorden
Logistiek is een sector die van groot belang is voor de regio, dat is onderschreven door de
onderzoeken.
Proces
Reacties
De regio concurreert internationaal. Hoe meer ruis er over de toekomstige ruimte voor bedrijven is,
hoe schadelijker. Zo raken we bedrijven kwijt aan het buitenland.
Antwoorden
Een van de aanleidingen voor het opstellen van de visie was om meer duidelijkheid voor de lange
termijn te kunnen bieden aan alle partijen.
Reacties
Tijdpad: monitor en toets keuzes aan realiteit.
Antwoorden
In de uitvoering zal monitoring onderdeel zijn om te bepalen wanneer welke keuzes aan de orde
zullen zijn.
Reacties
We kennen toekomstige behoeften nu nog niet, beslissingen over het (her)ontwikkelen van grond
voor uitbreiding van bepaalde functies kunnen pas genomen worden als we weten dat er echt
behoefte aan is. Een pleidooi voor verstandige fasering.
Antwoorden
In de visie wordt aandacht besteed aan fasering van keuzes. Er wordt uitgegaan van marges in
verwachte economische groei waardoor met de uitvoering ingespeeld kan worden op de actuele
ontwikkelingen.
Cijfers
Reacties
Zoveel werkgelegenheid levert uitbreiding van de haven niet op.
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Antwoorden
Op de website www.visie-nzkg.nl is te zien welke achtergrondonderzoeken gebruikt zijn bij de
totstandkoming van de visie. Ook werkgelegenheidscijfers zijn daarin terug te vinden.
Reacties
Kloppen de cijfers wel? Denken we niet na op basis van cijfers van voor de crisis? We weten niet hoe
het verder gaat, de woningbouwopgave kunnen we voor nu aan de kant schuiven. Prognoses
bijstellen, de wereld is anders dan de rapporten uit 2008 beschrijven.
Rekening houden met innovatie in techniek en economie; rijden we straks nog in auto’s, wat
produceert de industrie, is duurzaamheid echt onderdeel van alles, wonen en bouwen wij anders?
M.a.w. ons oude beperkte denken loslaten.
Antwoorden
Ten behoeve van de visie NZKG zijn veel onderzoeken opnieuw bekeken en enkele onderzoeken
opnieuw opgezet. Daarbij is altijd uitgegaan van hoge en lage groeiscenario's. De groei is niet direct
te beïnvloeden, wel willen de partijen in de regio de randvoorwaarden afstemmen op mogelijke
scenario's in de toekomst. De toekomstige keuzes worden in de visie nader omschreven. In de
uitvoering past de regio zich aan, het werkelijke groeitempo aan, maar wel goed gefundeerd en met
een gezamenlijke toekomstvisie.
Reacties
Je moet uitgaan van de marktwerking, die bepaalt. De maakbaarheid van de economie zoals nu
geschetst, werkt niet.
Antwoorden
Met de visie kunnen de overheden inderdaad de economie niet bepalen. Wel zorgt de visie ervoor
dat de overheden in overleg met elkaar afstemmen hoe met mogelijke toekomstige ontwikkelingen
omgegaan kan worden.
Reacties
Groen is belangrijk voor de concurrentiepositie. De multiplier van de haven is niet zo heel veel groter
dan andere activiteiten. Creativiteit en financiële sector zijn waarschijnlijk belangrijker voor de
concurrentiepositie. Er wordt betwijfeld of financiële sector wel zo kansrijk is.
Antwoorden
In de onderzoeken die dienen als basis voor de visie komt terug dat met name de diversiteit van de
aanwezige sectoren een belangrijke factor is voor de concurrentiepositie. Groen is inderdaad een
factor in het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Reacties
Is uitbreiding van de Houtrak substantieel voor haven? (havengebied neemt nog geen 5% in
oppervlak toe).
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Antwoorden
In de onderzoeken die gebruikt zijn voor de visie is berekend dat naast de intensievere benutting van
het huidige areaal, alleen de Houtrakpolder voldoende ruimte biedt voor de uitbreiding van de haven
in het geval van het grootste groeiscenario.
Regionale afstemming
Reacties
Kolen liggen tegen groen schip aan.
Antwoorden
De stuurgroep hoopt dat door de visie gezamenlijk vast te stellen er een betere regionale
samenwerking tot stand kan komen waardoor dit soort ontwikkelingen in de toekomst beter op
elkaar kunnen worden afgestemd.
Reacties
Cargill niet verplaatsen, Velsen heeft recht op landelijk wonen.
Antwoorden
In de visie worden geen uitspraken gedaan over individuele bedrijven, wel is er ruimte om de
randvoorwaarden aan te geven onder welke een reservering van ruimte voor uitbreiding voor de
haven in de Houtrak gebeuren kan. Ook in het uitvoeringstraject van de visie is er ruimte om
randvoorwaarden en compensatiemaatregelen nader uit te werken.
Reacties
Plannen goed gefaseerd en in samenhang ontwikkelen.
Antwoorden
Het opstellen van de visie is op zichzelf al een proces om plannen in samenhang te ontwikkelen.
Reacties
Er wordt teveel gedacht vanuit Amsterdam.
Antwoorden
Doelstelling van de visie is om meer als regio samen te werken en in regionaal verband afwegingen te
maken.
Reacties
Amsterdam neemt een uitzonderingspositie in. Zij wilden bijvoorbeeld de Olympische Spelen
uitplaatsen in de regio. Vuile was naar de regio dus. Er is onduidelijkheid over zeggenschap en macht,
over wie gaat over de plaatsbepaling van de vuile industrie.
Kolenoverslag is nu al overlast gevend: Houtrak is nu voor havenontwikkeling afgegrendeld door het
groene schip. Dat is voorbeeld van een solitaire actie van één gemeente zonder overleg met de rest.
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Antwoorden
De visie moet ervoor zorgen dat de afstemming in de regio verbetert. Overheden kunnen met de
hulp van de visie en het uitvoeringsprogramma dat er aan gekoppeld kan worden, meer gaan
samenwerken en daardoor regionale afwegingen maken voor specifieke onderwerpen.
Buitengaatse uitbreiding
Reacties
Neem een voorbeeld aan de Maasvlakte, goede combinatie van wonen, werken en recreëren.
Amsterdamse haven kan niet naar zee, daar ligt IJmuiden tussen. De strandgangers komen dan in het
gedrang en er staan zowel aan de linkerkant als de rechterkant van het Noordzeekanaal
windmolenparken in zee. Bovendien is er een aanlegplek voor schepen en dan komt de scheepvaart
knijp te zitten.
Antwoorden
De situatie in Amsterdam en Rotterdam zijn niet goed te vergelijken qua ligging van de haven aan
zee.
Reacties
Dat levert heel veel werkgelegenheid op.
Antwoorden
Hoeveel werkgelegenheid het oplevert hangt in sterke mate af van de aard van de bedrijvigheid die
op een nieuwe locatie gevestigd zal worden. Risico daarbij is dat dit grootschalige opslag en overslag
van bulkgoederen kan betekenen, waarbij de werkgelegenheid relatief weinig groeit. De kostenbaten afwegingen voor deze optie vallen in alle onderzoeken tot nu toe negatief uit.
Reacties
Cluster milieubelastende activiteiten, het liefst buitengaats of bij Rotterdam. Laat beide havens
elkaar aanvullen en niet overlappen.
Antwoorden
Bij een buitengaatse variant wordt de milieudruk niet helemaal vermeden wat betreft fijnstof
overlast. De havens van Amsterdam en Rotterdam vullen elkaar momenteel aan, de visie beschrijft
voornamelijk de verwachte ontwikkeling voor de haven van Amsterdam
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Voorletters Naam

Bedrijf

dhr. ir.
dhr. drs.
dhr.
mw.

R
R.
B.
J.

Aarts
van Arendonk
Bakker
Bakker

ORAM
Milieufederatie Noord-Holland

dhr.
dhr.

F.
A.J.M.

Bal
Bank

dhr.
mw.
dhr.
mw.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr. drs.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr. mr.
dhr.
dhr.

F.E.K.
L.
K.
P.J.
B.P.
I.
T.
R.N.
J.T.B.
C.J.M.
H.
J.
Th.
A.
W.N.
P.C.
H.

Baud
van den Beuken
Blaazer
van Bodegraven
van den Born
Bos
van Breemen
van den Brink
Broer
Bulters
Buntsma
Butter
de Bruyn
Cherribi
Cool
Dekker
van Dijk

dhr.
mw.

J.
P.M.

mw.
dhr. ing.
dhr.

M.
A.
M.

dhr.
dhr.

J.
F.J.M.

mw.
dhr.
dhr.
dhr.
mw.
mw.
dhr.
mw.
dhr.

L.C.M.
S.
W.
H.J.
T.
R.
W.
M.
Th.

dhr. ir.

J.

Gemeente Beverwijk,
Stadszaken/Team R&G
Gemeenteraadslid Velsen LGV
Gemeenteraadslid Haarlemmerliede &
Spaarnwoude VVD
HOV IJmond
Haven Amsterdam
Gemeenteraadslid Zaanstad VVD
Gemeenteraadslid Velsen PvdA
Dorpsraad Wijk aan Zee
Landschap Noord-Holland
Haven Amsterdam
Gemeenteraadslid Velsen VVD
Decisio BV
Wijkplatform IJmuiden-Noord
Instacom

Haven Amsterdam
Statenlid Noord-Holland D66
Wijkplatform IJmuiden-Noord
Gemeenteraadslid Haarlemmerliede &
Spaarnwoude D66
van der Does
Stichting Waternet
Dombrowski-Gaal
Stichting Noordzeekanaalgebied Sterk
Schoon en Slim
Dosker
Landschap Noord-Holland
Drenth
Tauw bv, BU Ruimtelijke Kwaliteit
Driessen
Gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude
Duffhues
Movares Nederland B.V.
Duits
Gemeenteraadslid Haarlemmerliede &
Spaarwoude D66
van den Elshout
Movares Nederland B.V.
van Gent
Wijkplatform Velsen-Zuid
Gillissen
Rijkswaterstaat Noord-Holland
de Graaf van der Zande Duo Statenlid Noord-Holland CDA
Graas Bouman
Zaanse Energie Koöperatie
de Haan
Gemeenteraadslid Velsen GroenLinks
de Haas
Bureau Lab 03
Havik
Wijkplatform Velsen-Zuid
van Heese
Gemeenteraadslid Haarlemmerliede &
Spaarnwoude CDA
Heijink
Gemeente Zaanstad
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dhr.

P.

dhr.
dhr.
mw.
dhr.
mw. drs.
dhr.
mw. drs.

B.J.J.
H.
Y.
J.J.A.M.
P.A.M.
M.
S.

dhr. mr.
dhr.
dhr.
mw. drs.
dhr.
dhr.

A.J.
A.
R.M.J.
E.J.
G.J.W.
J.P.

dhr.
dhr.

G.
G.A.

dhr. drs.
dhr.
mw.
dhr.

J.
M.E.
J.F.L.
F.

mw.

R.

dhr.

F.J.

dhr.
dhr. drs.
dhr.
dhr.
mw.

N.
A.F.
F.
E.
S.

dhr.

L.

dhr.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

J.
H.
P.
H.
G.J.W.

dhr.
dhr.
dhr.

R.
R.J.
C.J.

mw.
dhr.

E.
G.

mw.

R.

Heiliegers

Gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, burgemeester
Hendriks
Gemeenteraadslid Velsen PvdA
Hermant
Ondernemersvereniging Westpoort
van der Hoff
Haven Amsterdam
van Hooff
Statenlid Noord-Holland PVV
Hoog
Statenlid Noord-Holland VVD
de Hoog
Gemeente Amsterdam, Dienst DRO
Hoogstraten
Gemeente Amsterdam, DRO, Team
Metropoolregio Amsterdam
van der Horst
Milieuplatform Zaanstad
Huijgens
stedebouwkundige
Huisman
MKB IJmond
Huiting
Haven Amsterdam
van der Hulst
Gemeenteraadslid Velsen CDA
van Ikelen
Gemeenteraadslid Velsen Velsen
Lokaal
Jager
Gemeenteraadslid Amsterdam PvdA
Jägers
Gemeenteraadslid Haarlemmerliede &
Spaarnwoude D66 (fractievoorzitter)
Jansen
Milieufederatie Noord-Holland
Jonker
Kamer van Koophandel Amsterdam
Kaamer-van Hoegee
Statenlid Noord-Holland VVD
Kappen
Gemeenteraadslid Velsen LGV
(steunraadslid)
Kolvers
Gemeenteraadslid Zaanstad
GroenLinks (steunfractielid)
Korf
Gemeenteraadslid Velsen
ChristenUnie (fractievoorzitter)
Korf
Velsen Lokaal
Kouthoofd
Gemeenteraadslid Velsen VVD
Kuik
Gemeente Amsterdam Dienst IVV
Kuiper
Afvalzorg
Kük
Gemeenteraadslid Zaanstad
GroenLinks
Kwant
Gemeenteraadslid Velsen LGV
(fractievoorzitter)
van der Laan
Belangenvereniging Westzaan
Lalk
Wijkoverleg Assendelft
Larsen
Ondernemersvereniging Westpoort
van der Lei
Wijkoverleg Assendelft
Leijnse
Onderwijsgroep Noordwest-Holland,
Centraal Bureau, afdeling
bedrijfsopleidingen
van der Linden
Gemeente Velsen
Linnekamp
Gemeente Zaanstad, wethouder
Loggen
Statenlid Noord-Holland VVD
(fractievoorzitter)
Loosjes
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
Markus
Gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, wethouder
Mathkor-van Bennekom Gemeenteraadslid Zaanstad
GroenLinks (fractievoorzitter)
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dhr.

P.P.A.

Maurick

dhr.
mw.
mw. drs.
dhr.

P.N.M.
R.
R.C.
E.J.

Meiland
Melk
Menting
Merhottein

mw.
dhr.
mw.

S.
J.
A.M.

Munnikendam
Oldenkotte
van Ombergen-Vester

dhr.
dhr.

J.L.T.
B.J.

Oomen
Oosterop

dhr.
dhr.

R.W.J.M.
W.G.

van Oppenraaij
Paardekooper

dhr.
mw.
dhr.
dhr. mr.
dhr.
dhr.
dhr.

L.J.
A.
A.
A.P.V.
J.
Tj.
F.

Pannekeet
te Pas
Pleysier
Poelsma
van der Putte
Rienstra
Rodenburg

dhr.

V.

Schaap

dhr.
mw.
mw.
dhr.
dhr. drs.
dhr.

W.A.
H.
W.
L.
C.
C.M.

van der Scheer
Schenkeveld
Schenkeveld
Schimmelpennink
Schouten
Sintenie

dhr.
mw.

D.J.
N.A.

van der Sluijs
Sminia

dhr.
dhr.
mw.
mw.
dhr. ir.
mw.
dhr.
mw.
dhr.

F.W.
F.W.
D.
W.
H.W.
H.
H.R.
L.P.
J.

Smout
Smout
van 't Spijker
Stek-Wijnberg
Struben
Sulmann
Swen
Tiel
van den Tillaart

mw.
mw.
dhr.
dhr.
dhr.

W.
L.
H.
W.
G.J.

Toppen
Valent
Valk
van Velzen
Verkiel

dhr.

Th.C.

Vermeij

Bestuur Kamer van Koophandel
Amsterdam
Gemeenteraadslid Beverwijk CDA
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
Haven Amsterdam
Gemeenteraadslid Velsen GroenLinks
(fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid Zaanstad D66
ORAM
Gemeenteraadslid Velsen Velsen
Lokaal
Stichting TOP European logistics &
Tourism
Gemeente Haarlem
Gemeenteraadslid Beverwijk
Gemeentebelangen
Milieudienst IJmond
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Dorpsraad Spaarndam
Werkgroep "Liberaal Zaanstad 2040"
Fractie GroenLinks gemeente
Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Rijkswaterstaat, directie NoordHolland
ING Bank
Gemeente Amsterdam Dienst OGA
NHD / Dagblad Zaanstreek
Gemeenteraadslid Amsterdam PvdA
VNO-NCW West
Gemeenteraadslid Velsen CDA
(steunfractielid)
Statenlid Noord-Holland PVV
Zaans Natuur & Milieu Centrum
(ZNMC)
Gemeenteraadslid Zaanstad PvdA
Gemeenteraadslid Zaanstad PvdA
Waterregisseurs
Wijkplatform Velsen-Zuid
Statenlid Noord-Holland D66
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad
VNO NCW regio Amsterdam
Gemeente Haarlem,
Stadszaken/Ruimtelijk Beleid
Dorpsraad Spaarndam
Dorpsraad Wijk aan Zee
Vereniging "Hart voor Stad" Zaandam
Transport en Logistiek Nederland
Regio Nord-West
Milieucentrum Amsterdam
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mw.
dhr. drs.
dhr.
dhr.
dhr.
mw. mr.
dhr.
dhr.

I.
R.L.M.
Th.
G.J.
E.
L.
D.
J.

Verschoor
Verweij
Vink
Visser
de Visser
de Vries
de Vries
de Vries

dhr.
mw.
dhr.
dhr.
dhr.
dhr.

W.
A.
G.
F.
E.P.
J.

Vlemmix
Vonk
Vosse
Vrijhof
Wagemaker
Warmerdam

dhr.
dhr.

D.
W.

Weidema
van der Werff

dhr.
dhr. mr.
dhr.

W.E.
P.E.
H.

Westerman
Wevers
Wijkhuisen

dhr. ir.
dhr.
mw.
dhr.
dhr.

M.A.
J.
H.A.M.
J.
F.

Wijsmuller
ter Wisscha
Witte
Witteman
Zantkuijl

mw.
dhr.
dhr.
dhr.

T.
J.M.
P.
J.A.W.M.

van Zeijl
Zieltjens
van Zijl
Zunnebeld

Secretariaat Dorpscontact Westzaan
Kamer van Koophandel Amsterdam
SP afdeling Velsen
Cafetaria Visser
Haven Amsterdam
Kamer van Koophandel Amsterdam
Gemeenteraadslid Zaanstad D66
(fractievoorzitter)
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Gemeenteraadslid Velsen LGV
Gemeenteraadslid Velsen SP
Statenlid Noord-Holland PvdA
Gemeente Velsen, Economische
Zaken
Wijkplatform IJmuiden Noord
Zaans Milieuplatform en
Klankbordgoep Poelenburg
Gemeente Velsen, wethouder
ORAM
Gemeenteraadslid Velsen
Democraten 66 Velsen
(fractievoorzitter)
Amports
Gemeenteraadslid Zaanstad VVD
Gemeenteraadslid Beverwijk VVD
Gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude, wethouder
Wijkoverleg Assendelft
Belangevereniging Westzanerdijk
Waterregisseurs
Vereniging "Hart voor Stad" Zaandam
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