


Het Zaanse Ondernemers Landschap

Vereniging Aantal leden
OVZZ 200
BVNM 150
ABIN 44
BV Wormerland 60
Corner 228 (betalend)
Maatschappij ZW 135
Zaanlinq 150

Totaal 967



Ondernemen in Zaanstad

Het aantal bedrijven in Zaanstad groeit gestaag. 

• In totaal zijn er nu ca 12500 bedrijven in Zaanstad. 

• Van die 12500 bedrijven zijn ruim 9000 (70%) bedrijven eenpersoonsbedrijven in Zaanstad. 

• In 2010 was dit nog 60%. 

• De overige 3500 bedrijven behoren in de meerderheid tot het kleinbedrijf. 

• Ruim 80% van deze categorie valt in de grootteklasse 2 tot en met 10 werkzame personen. 

• Er zijn 122 bedrijven met meer dan 50 personen in dienst. Ze zijn goed voor ongeveer 40% van 

de totale werkgelegenheid in Zaanstad*. 

Dit betekent dat ‘slechts’ ca 8% van de Zaanse ondernemers verenigd is in een traditioneel 
collectief als een bedrijvenvereniging dan wel ondernemersnetwerk zoals eerder genoemd.

*Bron Rapport Werken langs de Zaan 2019, gemeente Zaanstad // IDtv



Bedrijventerreinen in 2019







De start!
(bron: de orkaan)



Hoe verliep het proces?









Oprichting werkgroep

• Vincent van Vliet – Sturm Zaandam

• Walter Benecke – Benecke

• Aksel Kalf – Plooyer Zaandam

• Danny Schoehuijs – Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice

• Richie Oberegger – Hansel Salade



2e partiele herziening planvorming ASP

De milieuhinder veroorzaakt 
door bedrijven met een 
milieucategorie 4.1 of hoger 
verhindert de transformatie 
van het bedrijventerrein 
naar een stedelijk woon-
werkgebied……









PAGINA

1. De ASP is de schakel tussen ZST en ASD en verbindt beide steden fysiek en sociaal

2. De ASP transformeert op basis van een ruimtelijk kader dat de  ruimtelijke en 

iconische kwaliteit van het gebied waarborgt

3. De dynamische ontwikkeling van de ASP vraagt om een flexibele aanpak

4. De ASP mengt functies op het niveau van gebouw, kavel en gebied

5. De ASP biedt ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid

6. Voorzieningen in de ASP liggen op loop- en fietsafstand of zijn met OV te bereiken

7. De ASP is circulair en op zijn minst zelfvoorzienend met energie

8. De ASP biedt ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie in Zaanstad

9. De ASP biedt een groene openbare ruimte en ruime toegang tot water en kades

10. De ASP is een aantrekkelijk en veilig gebied

Perspectief | 2040 Achtersluispolder sturingsprincipes
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Enquete ondernemers ASP (Wijde Blick)

















Motie en vragen ondernemersvereniging 
Zaandam Zuid
Daarnaast is bij de behandeling van de principenota Achtersluispolder een motie 
aangenomen door de raad waarin, naast het uitvoeren van de sterkte-
zwakteanalyse, gevraagd wordt:

• De mogelijkheden voor behoud van de huidige werkgelegenheid in de 
Achtersluispolder te onderzoeken;

• De mogelijkheden te onderzoeken voor bedrijfsverplaatsing vanuit de 
Achtersluispolder binnen Zaanstad. 

• Bovendien wordt in de motie gevraagd de vragen van de Ondernemersvereniging 
Zaandam Zuid (OVZZ) die voorafgaand aan raadsbesluitvorming zijn gesteld, mee 
te nemen in het uit te voeren onderzoek. Alhoewel veel van deze vragen te 
specifiek zullen zijn voor dit stadium van het proces, geven zij wel een goede 
indruk van de zorgen van ondernemers. De vragen van de OVZZ treft u als bijlage 
aan bij dit offerteverzoek. 



Vragen? Adviezen?


