
Samenwerking & duurzaamheid  
in de stad 
Concrete initiatieven in Zaanstad
 · Deltaplan mobiliteitsalliantie: 25 partijen werken samen 

aan mobiliteit van de toekomst, incl. duurzaam vervoer
 · Coalitie Anders Reizen (inmiddels 40 bedrijven die actief 

maatregelen nemen hun CO2 uitstoot en die van hun 
werknemers te verminderen)

Circulaire stad 

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · NS: 95% circulaire treinen

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Port of Amsterdam als circulaire hotspot
 · Plekken voor deelauto’s uitbreiden (bijv. Greenwheels)
 · Asfalt van wc-papier (initiatief A’dam)
 · Ondersteuning deelauto’s

Klimaat en energie  

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · NS 100% duurzame stroom
 · Concessie (aanbesteding) Zaanstreek-Waterland 
 · (2025 volledig elektrisch busvervoer)
 · Energie opwekkend fietspad Krommenie
 · Connexxion zet 6 elektrische bussen in de Zaanstreek 

(lijn 64 en 65)
 · Green Deal op de fiets naar je werk
 · Breikers: gratis advies hoe duurzame mobiliteit te 

integreren met bedrijfsvoering

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Fietspaden overdekt met zonnepanelen
 · Overdekte parkeerplaatsen met zonnepanelen
 · CNG tankstation in noorden Zaanstad
 · Water opvang en bergen voor droogte

Leefomgeving 

Concrete initiatieven in Zaanstad
 · TLN visie duurzaamheid: voor 2030 halvering CO2 

uitstoot transportsector
 · Evofenedex visie handel en logistiek 2040:  

o.a. emissieprijs korte afstand transport en 
 · (vaar-)wegen emissie vrij
 · Elektrische ferry Zaandam-Wormerveer
 · Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
 · AH zero emissie distributie
 · Agendavoorstel Raad Milieu zone binnenstad Zaandam
 · Concept actieplan omgevingslawaai gemeente
 · Fietsvisie 2040 fietsersbond
 · Agenda initiatief verlaag snelheid van 100 naar 80

Aanvullende ideeën voor Zaanstad
 · Meer bomen langs fietspad voor beschutting
 · Schuilplaatsen voor fietsen
 · Financiële beloning voor wegdoen auto (wortel i.p.v. stok)
 · Alle nieuwbouwwoningen voorzien van elektrisch 

oplaadpunt
 · Beter/voldoende winkel/school aanbod bij nieuwbouw
 · Weren van CO2 uitstotende auto’s uit Zaanstad 
 · Dieselvrije stad
 · Goed en uitgebreid fietspaden netwerk
 · Wachthokjes bij de boot voor fietsers
 · Meer gratis fietsenstallingen bij stations
 · Hubs in de wijk voor pakketbezorgers
 · Pick-up hubs/ bakfiets drive through 
 · Meer fietsbruggen
 · Compacte stad
 · Laadpalen beleid
 · Oplaadpunten e-bikes in openbare ruimte
 · Betere trein verbinding met het noorden en het zuiden
 · OV uitbreiden (zowel qua tijdens als ook qua aanbod)
 · Beter openbaar vervoer verbinding tussen Noorderveld, 

Zaandelta en bijv. Poelenburg (economische mobiliteit)
 · Betere treinverbinding in de avonden
 · Bustijden beter afstemmen op activiteiten (bijv. 

Zaantheater)
 · Last mile elektrisch

Op 10 juli en 2 oktober waren er twee bijeenkomsten in het kader van de klimaattafel 
mobiliteit. Ruim 25 deelnemers inventariseerden met elkaar welke concrete initiatieven 
er al zijn in Zaanstad en welke ideeën kunnen bijdragen aan een Nieuw Zaans Klimaat. 

 
De eerste 18 concrete Zaanse initiatieven zijn geïnventariseerd. Naast deze initiatieven 
werden er ook veel ideeën en inspirerende voorbeelden uit andere regio’s ingebracht.

Klimaattafel Mobiliteit



 · Stimuleren woon-werkverkeer tot 10 km met e-bike
 · Groene fietshokjes (zoals Utrecht)
 · Metro naar Zaanstad

Staat iets bij ideeën maar is het al een concreet initiatief? 
Of heb je nog een concreet initiatief dat bijdraagt aan het 
Nieuw Zaans Klimaat? Laat het ons weten via 
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl.

Ook meebouwen aan een Nieuw Zaans Klimaat? 
Volg onze website https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
Deel ontwikkelingen op sociale media met 
#NieuwZaansKlimaat 
Geef input of meldt je aan via 
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Wat hebben we nodig?

Tot slot werd op 2 oktober nog met 
elkaar gekeken wat we van wie nodig 
hebben om deze transitie en onze sa-
menwerking tot een succes te 
maken.

De volgende punten zijn ingebracht 
bij de klimaattafel mobiliteit:

Inwoners
 · Hoe bereik je de inwoners. Enkel via bedrijven, etc.?
 · Samen optrekken voor deelauto’s
 · Gewoontegedrag doorbreken: veranderen bij disruptie

Bedrijven
 · Bedrijven betalen mee aan OV, omdat het anders niet 

haalbaar is (zoals Haven Amsterdam)
 · Last mile per fiets stimuleren
 · Bedrijven: bedrijven ondersteunen met maken 

fietsenplan

Organisaties
 · Events: nadruk op bereikbaarheid OV i.p.v. parkeergele-

genheid

Gemeente / overheid
 · Flexibele parkeervergunningen
 · Gemeente: oude diesels weren, zodat schone bedrijven 

aantrekkelijker worden
 · Provincialeweg een week dicht om gedragsschok te 

veroorzaken
 · Prikkel om geen auto’s te nemen

In de Samenwerking
 · Samenwerken gemeente en vervoersregio voor 

verduurzaming OV
 · Deelauto collectieven
 · Organisaties: Deelauto’s - wie heeft de regie?
 · Scholen: geen parkeren?
 · Bedrijven en inwoners: forenzen plannen maken
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gemeente Zaanstad
Afdeling Communicatie en Kabinet 
 
Stadhuisplein 100, 1506 MZ  Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA  Zaandam

T 14 075
antwoord@zaanstad.nl
www.zaanstad.nl


