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Raadsinformatiebrief1

Onderwerp Peperstraat inzake participatie

Portefeuillehouder H. Krieger 

B&W besluit d.d. 26-10-2021

Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding

Via deze weg informeren wij u over hoe het aankomende participatietraject voor de 

Peperstraat wordt vormgeven. Er zullen verschillende methoden worden gebruikt. Deze zijn 

onderaan deze brief uiteengezet in een tabel.

Toelichting

Op 12 oktober jl heeft het Zaanstad Beraad over de haalbaarheid van de Peperstraat plaats 

gevonden. De wethouder heeft daarin toegezegd om binnen twee weken met een aanpak 

voor de participatie rond de Peperstraat te komen. Via deze Raadsinformatiebrief wordt 

invulling gegeven aan deze toezegging.

Verbetering in de participatietrajecten

In de raadsinformatiebrief voor het Zaanstad Beraad van 12 oktober is opgenomen hoe de 

participatie tot nu toe is gegaan. Hierbij is de Zaanse richtlijn gevolgd waarin de 

ontwikkelaar alle participatie voor een gebiedsontwikkeling op zich neemt. Naar aanleiding 

van rapport van Petra Boom is aangegeven dat dit voor de bewoners en andere 

betrokkenen niet voldoende is. Het is noodzakelijk dat de gemeente een rol blijft spelen bij 

de participatie rondom gebiedsontwikkelingen. Het doel van deze verbetering in het 

participatietraject is het vertrouwen herwinnen, helderheid creëren en de zorgen 

wegnemen. 

In dat kader is gekeken naar participatie voor heel Centrum Oost in het algemeen en voor 

de Peperstraat specifiek. 

Hierbij wordt uitgegaan van de Zaanse participatieladder:

1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 

bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 

aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 

raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting.  
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Participatie voor heel Centrum Oost 

In de Perspectieffase zijn een Klankbordgroep en een Adviesgroep opgericht. Dat is in lijn 

met het document Aanpak participatie MAAK.gebieden perspectieffase, waarin staat: 

“Adviesgroep houdt het proces op koers 

Met het B&W voorstel Participatie op maat in MAAK.Zaanstad (2017/29148) spraken we af 

om per gebied een adviesgroep in te stellen waarin college, gemeenteraad en mensen uit de 

samenleving zijn vertegenwoordigd. Deze adviesgroep zal gevraagd en ongevraagd open en 

eerlijk kritiek en advies geven aan de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de uitvoering (de 

MAAK programmamanager). Met name op de participatieaanpak zullen de leden met een 

kritische bril het proces bijsturen waar nodig, vragen om nieuwe vormen en experimenten met 

participatie en de doelstelling van het APS-traject bewaken. De adviesgroep komt minstens 2 

keer bijeen in de perspectieffase.”

In november 2018 is dit proces met de leden van de adviesgroep voor Centrum Oost 

geëvalueerd en afgesproken dat de adviesgroep ontbonden werd. Met name de rol 

van de raadsleden in het proces waarbij het scheiden van de inhoud en het proces 

ingewikkeld is gebleken, speelde daarbij een rol. De wens is uitgesproken om dit te 

heroverwegen. Bij andere MAAK-gebieden werkt de adviesgroep erg goed en 

vanwege de ingewikkeldheid van de ontwikkeling in Centrum Oost, is een adviesgroep 

wenselijk. 

Voor Centrum Oost willen we daarom weer een adviesgroep instellen, adviesgroep 

participatie Centrum-Oost. Over de precieze invulling van de adviesgroep wordt nog 

nader overlegd. De bedoeling is om eens per drie maanden bij elkaar te komen. 

Hiermee wordt er ook invulling gegeven aan de motie die onlangs is ingediend door de 

VVD en de Partij voor Ouderen en Veiligheid inzake de participatie Peperstraat.

Naast de algemene adviesgroep Participatie voor Centrum Oost willen we per 

deelgebied een Adviesteam instellen. Dit Adviesteam krijgt dan ook een 

vertegenwoordiging in een centrale adviesgroep voor Centrum Oost. Welke 

Adviesteams er precies komen, is nog in te vullen. Op dit moment zijn er twee 

klankbordgroepen actief waarvan bekeken gaat worden of hun samenstelling nog 

overeenkomt met het doel van de opgave. Ook kunnen nieuwe Adviesteams ontstaan. 

Er is geen statische situatie maar een groeimodel afhankelijk van wat speelt in 

Centrum Oost. 

Klankbordgroep Peperstraat wordt Adviesteam Peperstraat

Op dit moment is er een klankbordgroep Peperstraat actief. Deze is met name 

ontstaan uit de huurders van de woningen aan de Peperstraat. Maar de ontwikkeling 

aan de Peperstraat heeft op meer betrokkenen invloed dan alleen de huurders van de 

woningen. Ook bestaat de klankbordgroep op dit moment uit één deelnemer. 

Voor het hele proces rondom de Peperstraat willen we het Adviesteam Peperstraat 

gaan opzetten. Dit wordt een breed samengesteld gezelschap uit de buurt. Hierin 

kan/kunnen een afvaardiging van huurders en omwonenden, ondernemers, 

begeleiding van Accres en het aanspreekpunt van de gemeente deelnemen. Hoe 

dit exact wordt  ingevuld wordt onderwerp van participatie met de betrokkenen. 

Bij het Adviesteam wordt er een koppeling gemaakt met het rapport van Petra 

Boom. Het zal in deze overleggen over meerdere thema’s gaan. Belangrijk hierin 

wordt om duidelijk te maken wat de rol van het adviesteam wordt. Het adviesteam 

wordt geraadpleegd over aan de orde zijnde onderwerpen. Het adviesteam komt 
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eén keer per kwartaal bij elkaar. De gemeente is verantwoordelijk voor de agenda’s 

van de bijeenkomsten en het notuleren.

Bewonerpanels Peperstraat

Om inhoud te geven binnen het adviesteam Peperstraat en om alle bewoners actief 

te betrekken bij de ontwikkeling, worden op gezette momenten Bewonerpanels 

gevraagd een bijdrage te leveren aan specifieke thema’s. De bewoners worden per 

thema uitgenodigd om hun mening over een onderwerp te geven. We willen 

bijvoorbeeld de bewoners graag om tips vragen hoe de communicatie verbeterd 

kan worden. De input uit de bewonerpanels wordt vervolgens gebruikt om betere 

inhoud aan onderwerpen te geven.  

Aanspreekpunt gemeente 

Het college laat onderzoeken of het mogelijk is om een vast gezicht voor de mensen aan te 

stellen die de contacten onderhoudt, vragen beantwoordt en mensen in verbinding brengt met 

de juiste deskundigen van de gemeente. Deze persoon zou bijvoorbeeld twee keer in de 

week op een plek in de Peperstraat spreekuur kunnen houden voor niet alleen de bewoners 

van de Peperstraat maar ook omwonenden.

Algemene informatievoorziening

Los van al de specifieke participatiemiddelen blijven ook de algemene 

informatievoorzieningen van kracht. Wanneer het nodig is, worden algemene bijeenkomsten 

georganiseerd. De nieuwsbrief blijft bestaan en er wordt gekeken hoe we nog meer mensen 

kunnen bereiken voor deze nieuwsbrief. Daarnaast verspreiden we wanneer dat nodig is 

huis-aan-huis informatie. 

Informatievoorziening door de ontwikkelaar

De ontwikkelaar houdt haar eigen informatievoorziening en blijft verantwoordelijk voor de 

projectinformatie. Ook zorgen zij voor de herhuisvesting en in dat kader voor de 1-op-1 

begeleiding door de projectconsulenten. 

De informatievoorziening van de ontwikkelaar wordt kortgesloten met de gemeente. 

Daarnaast is de ontwikkelaar partner in het Adviesteam Peperstraat en de bewonerspanels. 

Terugkoppeling aan de raad

Eens per drie maanden wordt er een schriftelijke terugkoppeling aan de raad gegeven over 

de voortgang en ontwikkelingen.

Participatiestructuur Peperstraat

Op de volgende pagina is deze participatiestructuur uiteengezet in een 

schematische weergave.
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Financiële en Juridische consequenties

Niet van toepassing

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Niet van toepassing

Aanpak/uitvoering

Niet van toepassing

Betreft 

Actieve informatievoorziening
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Opdrachtgever A. Nicolás Gnodde

(075) 655 24 62

a.nicolasgnodde@

Bijgaande stukken geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 28-10-2021

drs. J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris a.i.

Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris a.i. drs. J.W. Kradolfer op 28-10-2021


