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Geachte College en leden van de Raad, 

Om de toenemende toeristenstroom het hoofd te bieden ontwikkelt u samen met de 

Stichting Zaanse Schans een Ontwikkelstrategie voor 2030. Dat juichen we van harte toe 

omdat de Zaanse Schans toegerust moet worden om die toeristenstroom in goede banen te 

leiden zonder het historische beeld van 1850 van gebouwen en gebied geweld aan te doen. 

Onze vereniging is hierbij ook in de Adviesgroep ZS2030 vertegenwoordigd. 

Onze betrokkenheid met de Zaanse Schans dateert al van voor de start ervan. Stichting 

Zaans Schoon, waar wij op bestuurlijk niveau zeer verwant mee zijn, heeft de aanzet tot de 

bouw van de Schans gegeven. En daarbij heeft onze rechtsvoorganger, Vrienden van de 

Zaanse Schans, met een grote inzamelingsactie onder de Zaanse bevolking niet alleen het 

draagvlak gecreëerd maar ook voor een substantiële financiële injectie gezorgd, die de 

daadwerkelijke start mede mogelijk heeft gemaakt. Bij de laatste reorganisatie van de 

bestuursstructuur is de adviserende bestuurszetel van onze vereniging helaas komen te 

vervallen en statutair vervangen door de Historische Commissie (HC). De adviezen van de HC 

hebben naar onze mening een te lage prioriteit bij belangenafwegingen in het 

stichtingsbestuur, wanneer cultuurhistorie en authenticiteit tegenover meer commerciële- 

en toeristische belangen staan. Deze disbalans onderschrijft ook de heer Remkes, die in uw 

opdracht een integraal advies schreef over de Zaanse Schans-problematiek. 

Nu constateren wij dat het waarschijnlijk, ondanks uw uitgesproken primaire belang voor 

het historische karakter van de ZS, beter zou zijn indien de belangen die de HC behartigt, ook 

een vertegenwoordiging in het bestuur vindt. Onze vereniging is beschikbaar voor het doen 

van een voordracht van een (historisch) deskundig bestuurslid van de Stichting Zaanse 

Schans. 

De vereniging De Zaansche Molen (ZM) heeft, ook namens ons, het belang van het 

historische beeld van de Zaanse Schans proberen te behartigen en zal dat naar eer en 

geweten ook blijven doen. Met de molens en het nieuwe museum ‘De Wereld van 

Windmolens’ heeft de ZM echter primair de instandhouding en exploitatie daarvan te 

behartigen. In een gesprek dat wij begin dit jaar met ZM hebben gehad gaven wij aan daar 



begrip voor te hebben, zonder dat wij hun inzet voor het historische karakter van de Zaanse 

Schans te kort willen doen. 

Onze vereniging Zaans Erfgoed is op eigen verzoek door de heer Remkes uitgenodigd voor 

een gesprek in het kader van zijn advies. Aldus is de betrokkenheid van onze vereniging tot 

de Zaanse Schans door hem erkend. Wij herkennen onze inbreng in dat gesprek nadrukkelijk 

in zijn advies. Wij betreuren het dan ook dat wij niet door de heer Minderman zijn 

uitgenodigd voor overleg. Wij zouden zeker niet geadviseerd hebben om de Stuurgroep 

Ontwikkeling Strategie Zaanse Schans 2030 en bijbehorende Adviesgroep OSZS 2030 

buitenspel te zetten bij de aanpak van een aantal noodzakelijke korte termijn oplossingen, 

zoals de parkeervoorziening, het fietspad ter ontlasting van de Kalverringdijk, de ambulante 

handel en het aanmeren aan de Zaan. Ook deze onderwerpen behoeven een draagvlak dat 

breder is dan alleen die van de vier stakeholders op de Zaanse Schans. 

Onze primaire doelstelling, het behoud van het historische karakter anno 1850 van de 

Zaanse Schans gekoppeld aan een gezonde financiële huishouding, komen overeen met die 

van de gemeente en de Stichting Zaanse Schans. Bovendien onderschrijft onze vereniging op 

hoofdlijnen het gehele advies van de heer Remkes en de standpunten van het College 

verwoord in de Raadsinformatiebrief. 

Recentelijk is wederom gebleken dat een onafhankelijk bestuur onontbeerlijk is voor het 

realiseren van de doelstelling, het implementeren van de adviezen en het in gezamenlijkheid 

vinden van korte termijn oplossingen voor de manifeste problematieken. 

Wij hebben geen enkel zakelijk belang op de Schans en stonden vanaf het begin al aan de 

wieg van deze levende museale buurt. Daarom stellen wij u voor om onze vereniging een 

kwaliteit in het bestuur van de Stichting Zaanse Schans te gunnen in de vorm van een 

voordrachtbevoegdheid van een bestuurslid voor de portefeuille ‘historisch 

kwaliteitsbeheer’, die nauw samenwerkt met de HC. Die persoon hoeft niet per definitie uit 

ons bestuur te komen. Wij denken meer aan een deskundige die zijn of haar sporen op het 

gebied van erfgoedbeheer en bestuurskunde heeft verdiend. 

 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur, 

 

Ron Kiburg, voorzitter 

 

CC: Stichting De Zaanse Schans 

 Vereniging De Zaanse Molen 

 Stichting Zaans Museum 


