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gebiedsvisie,stedenbouwkundig plan
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omgevings
plan

Het omgevingsplan is een nieuw instrument onder de

Omgevingswet.

Het komt in de plaats van het bestemmingsplan, maar kan

meer regelen in de fysieke leefomgeving zoals

duurzaamheid, gezondheid en klimaatadaptatie.

Op 1 januari 2022 hebben we een een tijdelijk omgevingsplan

van rechtswege;  hierin zitten de bestemmingsplannen,

voorbereidingsbesluiten en beheersverordeningen van

Zaanstad, samen met regels die we van het rijk krijgen.

We hebben tot 1 januari 2029 de tijd om het tijdelijke

omgevingsplan om te zetten naar het Zaans

omgevingsplan. Dat gaan we gebied voor gebied

aanpakken. Uw raad stelt het omgevingsplan vast.
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Van de volgende bestemmingsplannen wordt in 2020/21

verwacht dat deze ter besluitvorming worden aangeboden aan

uw raad. Een bestemmingsplan kan vertraging oplopen als uit

onderzoeken of zienswijzen een heroverweging of nadere

onderbouwing noodzakelijk blijkt. Vooral Stikstof blijkt in 2020

en waarschijnlijk in 2021 een vertragende factor. 
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Sportpark Hoornseveld
(3)
Noorderveen (5)
Paraplubestemmingsplan
woningsplitsing en
kamerverhuur
Voorbereidingsbesluit
Touwen
Voorbereidingsbesluit 
K. Kanstraat
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Mauritsstraat

Voorbereidingsbesluit
Balkenhaventerrein
Voorbereidingsbesluit
Hembrugterrein
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We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het Zaans

omgevingsplan. We maken een Handboek voor het eerste onderdeel

van het Zaans omgevingsplan: de bestaande woonwijken. Dit

handboek is de standaard onderlegger voor het Zaans omgevingsplan.

Initiatiefnemers kunnen op basis van het handboek zelf een

omgevingsplan maken dat kan landen in het Zaans omgevingsplan.

Vanaf maart 2021 worden bestemmingsplannen die niet voor 1

januari 2022 ter inzage kunnen worden gelegd voorbereid als een

omgevingsplan. De raad stelt het omgevingsplan vast.
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RIB over uitgangspunten
Zaans omgevingsplan 

Handboek 'bestaande
woonwijken' gereed, raad
stelt vast

opstellen omgevingsplan
bestaande woonwijken
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