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Welkom 
 

door Rita Noordzij 
Wethouder gemeente Zaanstad 
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Programma 

16.00 - 16.30  Welkom & kennismaking 

16.30 – 17.00  Toelichting Nieuw Zaans Klimaat 

17.00  - 18.00 Inventariseren initiatieven & prioritering   

18.00 – 18.15 Pauze 

18.15  - 18.45 Wat hebben we nodig?  

18.45 - 19.00 Afronding en vervolg 

19.00 - 20.00 Borrel 

       circulaire catering - Eurest 
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Over de streep 
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Kennismaking 
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Landelijk klimaatakkoord 

Aanleiding Zaanse Klimaattafels is het landelijk klimaatakkoord: 
• Meer dan 100 partijen 

• CO2-reductiedoel van 49% in 2030  

 

Tegelijkertijd is er beleid gericht op : 
• Circulaire economie, in 2030 50% minder grondstoffen en circulair werken 

• Een gezonde leefomgeving en tegengaan van biodiversiteitsverlies 

• Het weerbaar maken van Nederland tegen de gevolgen van 
klimaatverandering 
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https://www.klimaatakkoord.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/


Landelijke aansluiting 
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Nieuw Zaans Klimaat 

Klimaatneutraal Circulaire stad 
Gezonde 

leefomgeving 
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Start met zes doelgroepen: 

- Bedrijven (23 sep) 

- Wonen (30 sep) 

- Mobiliteit (2 okt) 

- Maatschappelijke organisaties (9 okt) 

- Gemeente (14  okt) 

- Industrie (N.T.B) 

 

 

 

 

 

Klimaattafels 

Afspraken over: 

• Wat voor uitdaging staan we voor? 

• Wie doet wat om er te komen? 

• Welke afspraken zijn nodig om er 
samen te komen? 

• Wat wordt de gezamenlijke route? 
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Proces 
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Met welke maatregelen krijgt u te maken? 

- Emissierechten? (ETS) 
- Co2 heffingen 
- Industrie betaalt mee 

aan Opslag Duurzame 
Energie  

- Een ambitieus waterstof 
programma 

- Subsidies vanuit C02 heffingen 



Waar merkt u dat aan? 
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Waar staan we nu? 
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Energieverbruik  in Zaanstad in TJ (2016) 

Hernieuwbare warmte Landbouw Verkeer Industrie Gebouwde omgeving
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Paradepaardjes Zaanstad 
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Ruben Uitendaal 
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• Doel 

• Projectgroepen 

• Organisatie 
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Participanten: 
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Innovation centre for circular textiles 

Klimaattafel {tafel} 



Werksessie 1: Initiatieven 

KLIMAATNEUTRAAL 

Initiatieven 

GEZONDE 
LEEFOMGEVING 

CIRCULAIR 

Ideeën 

Gebruik 50% 
herbruikte 
materialen 

Groen dak 

Geïnteresseerd
en vinden in 
restwarmte 

Keten partners 
zoeken voor 
afval 

Opzet 
bomenplantclub 

Iedereen op 
fiets naar 
werk 
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Prioritering initiatieven  

 

BLAUW - Welke initiatieven vind je goed 
om samen mee verder te gaan?  

 

GEEL - Welke initiatieven zijn interessant 
om de impact van te bepalen?  

 

 Input voor vervolgtraject 
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Werksessie 2: Wat hebben we nodig? 
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Vervolg 
Gezamenlijke tafelbijeenkomst (wo 11/12)  

• Alle initiatieven op de kaart 

• Zoeken naar kruisverbanden 

 

Zaans Klimaatakkoord 1.0 

 Voorleggen aan de jeugd 

 Voorleggen aan de Raad  

 Doorrekening op impact 

 

Jan 2020 Vervolg klimaattafel  bedrijven 
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Borrel 
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