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Geachte heer Weerwind,

Wij danken u hartelijk voor de mogelijkheid die u ons biedt om te reageren op het stuk
“Visiedocumenten Velsen in 2025” . Het is een illustratie van de openheid en de goede
bestuurlijke samenwerking die Velsen zoekt. Een zoektocht waarin wij gaarne deelnemen. Het
bezoek van ons college aan Velsen was in die zin een belangrijk ijkpunt in de relatie tussen
Velsen en Zaanstad, twee markante gemeenten langs het Noordzeekanaal die op tal van
punten verschillen, maar die ook veel zaken gemeen hebben. En die zich beide bewust zijn
van het belang van goede samenwerking, vanuit de constatering dat de opgaven van onze
steden niet door ons alleen opgepakt kunnen worden. Wij zijn beide onderdeel van de MRAregio en samen optrekken in en met die regio is voor zowel Velsen als voor Zaanstad van groot
belang.
Het is niet aan Zaanstad, denken wij, om in dit stadium een uitspraak te doen over welk van
de geschetste scenario’s de voorkeur zou hebben. Dat is aan de raad van Velsen. Wel willen
wij meegeven dat wij de discussies en de dilemma’s van Velsen herkennen. In Zaanstad
hebben wij een traject doorlopen om te komen tot ons visiedocument ‘Zaans Evenwicht’. Ook
daar was één van de aanleidingen hiertoe de constatering dat bestuurlijke samenwerking in
een dynamisch gebied als de MRA, gebaat is bij een eenduidige visie op de toekomst van de
stad als basis voor de regionale positionering. Een visie die het bovendien mogelijk maakt
keuzen te maken in de aanwending van capaciteit en financiële middelen. In het geval van
Zaanstad vond het visietraject plaats voor dat de volle ernst van de bezuinigingsgolf
doordrong, en gebruiken wij de visie om tot keuzen te komen. In het geval van Velsen komen
de verschillende overwegingen samen.
Ook inhoudelijk herkennen wij veel in de Velsense discussie. Ook Zaanstad is een stad waar
werken en wonen altijd samen zijn gegaan, waar een sterke diversiteit aan woon- en
werkmilieus te vinden is en waar milieubeperkingen een belangrijke rol spelen. Zoals Velsen is
ook Zaanstad een markante gemeenschap met een sterke identiteit. Zijn wij een stad met
zaken die wij meedragen vanuit het verleden (samenstelling van de woonvoorraad,
economische structuur, kwaliteit van de openbare ruimte en de voorzieningen,
milieubeperkingen) die ertoe leiden dat wij in de regio relatief gezien achterblijven bij andere
middelgrote gemeenten rondom Amsterdam. Dit zien wij bijvoorbeeld op aan de Atlas voor
Gemeenten ontleende indicatoren als de woonaantrekkelijkheidsindex of de
sociaaleconomische index, die ook Velsen gehanteerd heeft in haar traject.

In ons visietraject speelde de discussie hoe wij de identiteitsdragers die te maken hebben met
ons verleden, in het heden in stelling kunnen brengen om onze positie in de toekomst te
verbeteren. Het is belangrijk om daarbij dichtbij je zelf te blijven als stad, en niet de pretentie of
de illusie te hebben dat je een stad op een heel ander ontwikkelingspad kunt brengen. Geen
meeslepende nieuwe zaken maar de kansen herkennen in de aanwezige kernkwaliteiten en
die verbinden tot een nieuw verhaal. Een verhaal dat intern bindt en extern tot de
verbeelding spreekt en dat aansluit bij de agenda van de regio en het rijk.
Zonder de andere scenario’s tekort te willen doen, herkennen wij in het scenario ‘Kennisrijk
werken in Velsen’ veel van onze eigen toekomstvisie. Een visie waarin gezocht wordt naar een
nieuw evenwicht tussen wonen en werken, als basis voor een krachtige regionale
positionering. Waarin het enigszins rauwe en ruige van de oude industriële achtergrond nog
herkenbaar is maar zonder de milieubeperkingen die nu vaak nog voor een stagnerende
ontwikkeling zorgen. Met een eigen, specifieke invulling van een kennisgerelateerde
doorontwikkeling van de bedrijvigheid. In beide steden een doorontwikkeling van wat er al is,
optimaal gebruikmakend van de positie in de regio (Velsen aan de kust, Zaanstad tegen
Amsterdam aan). Twee steden kortom met een rijk en markant verleden en een mooie
toekomst in de regio.
Het is niet aan ons om een uitspraak te doen over de ontwikkeling van Velsen. Wij willen wel
uitspreken dat wij hopen dat de bestuurlijke relaties van Velsen en Zaanstad zich positief
blijven ontwikkelen, en wij van onze kant investeren daar graag in. Als gemeenten langs het
Noordzeekanaal, in het noordwesten van de MRA, hebben wij belangrijke zaken die ons
binden en meer dan voldoende reden om gezamenlijk op te trekken.
Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

mr. G.H. Faber, burgemeester

drs. C. Vermeer, gemeentesecretaris
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