De kracht van de IJmond
Het sociaaleconomisch perspectief van een veelzijdige regio
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Voorwoord
Duin en strand, recreatieplassen, havens en sluizen, tuinbouwgebied, Spaarnwoude,
Tata Steel en de Bazaar… maar weinig regio’s in Nederland zijn zó divers als onze
IJmond. En dat alles aan de kust, met de metropool Amsterdam ‘in de achtertuin’.
Wonen, verkeer, natuur, industrie, toerisme, cultuurhistorie, de agrarische sector:
alles gaat hier in de IJmond hand in hand. Kortom: de IJmond is een regio met vele
gezichten. Dat stelt beleidsmakers voor lastige keuzes. Want ontwikkelingen ten
faveure van de economie, wonen, natuur of verkeer, gaan niet altijd samen.
Des te belangrijker is het dat we een gezamenlijke, duidelijke visie op onze regio
hebben. Waar willen we in de toekomst naartoe? Diverse partijen in de regio hebben
in het verleden al economische visies opgesteld. Maar juist door die vele gezichten
van de IJmond zijn die visies weinig eenduidig. Eén integrale, breed gedragen
sociaaleconomische visie draagt bij aan de economische ontwikkeling van onze
IJmond. Met onze stevige wortels in deze regio, zijn we uiteraard geïnteresseerd
in de kansen die de economische ontwikkelingen kunnen bieden.

“Samen sterk, voor een krachtige regio.
Dat is het idee.”
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Als coöperatieve bank onderscheiden we ons door samenwerking. Dit is dan ook géén
visie van de gezamenlijke Rabobanken IJmond Noord en Velsen en Omstreken alleen.
Deze visie – ‘De kracht van de IJmond’ – is tot stand gekomen met de inbreng van vele
deskundigen uit de hele regio, uit diverse werkvelden.
Het resultaat: een aantal aanbevelingen om onze regio sociaaleconomisch aantrekke
lijker te maken, met een betere infrastructuur, meer onderlinge samenwerking en
betere relaties met – bijvoorbeeld – TataSteel en de Metropoolregio Amsterdam. We
moeten daarbij uitgaan van onze eigen kracht, zoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen.
Ook bestuurlijk moet de regio meer slagkracht en samenwerking gaan vertonen. Als
Rabobanken in de IJmond blijven we samenwerken in de regio.
Met de totstandkoming van deze visie op de IJmond laten we samen met onze stake
holders zien wat je kunt bereiken in een gemeenschap als je gezamenlijk de krachten
bundelt. We gaan met elkaar de uitdaging aan om door samenwerking ideeën op
sociaaleconomisch gebied te realiseren, die bijdragen aan de gemeenschap van de
IJmond.
Samen bereik je meer dan alleen. Met en voor de regio. Dat is de kracht van de IJmond.
Mathijs Smit,
Directievoorzitter

Jan Willem Griep,
Directievoorzitter

Rabobank Velsen en Omstreken

Rabobank IJmond Noord
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Conclusies en
aanbevelingen
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Conclusies en aanbevelingen

In de jaarlijkse MKB Regio Top 40 zet de Rabobank de veertig
Nederlandse regio’s op een rij en vergelijkt deze op basis van de
economische kracht (waardecreatie en financiële gezondheid) van
het MKB. In de Top 40 van 2011 staat de IJmond op de eerste plaats.
Hoewel we dit in het licht van een kwakkelende macro-economie
moeten zien, is dat een zeer knappe prestatie. In deze publicatie
nemen we de economie van de IJmond nader onder loep. Bewoners
en ondernemers van de IJmond weten dat dit een gebied is met vele
gezichten. De veelzijdigheid, die kortgezegd neerkomt op een forse
economie, industrie en intensief verkeer, gepaard gaande met veel
natuur en een belangrijke woonfunctie, maakt het van groot belang
om een duidelijke visie te hebben op de regio. Daartoe hebben we de
sociale en de economische kenmerken van de IJmond geanalyseerd
om zo haar sterkten en zwakten bloot te leggen. Met als doel om de
sterke punten te benutten en de zwakke punten te versterken. Uiteindelijk biedt deze visie concrete aanbevelingen om te komen tot een
krachtig sociaaleconomisch klimaat in de IJmond.
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Aanpak
Een groot deel van het onderzoek bestaat uit data-analyse. De uitkomsten hiervan
zijn voorgelegd tijdens een workshop met deskundigen uit de hele regio en vanuit
verschillende werkvelden. Zij hebben de sterke en zwakke punten die uit de analyse
naar voren kwamen aangevuld en geprioriteerd. Tijdens een tweede workshop is uit
voerig gesproken over de wijze waarop die kenmerken kunnen worden versterkt en
wie daarbij welke rol zou moeten vervullen. Dit heeft geresulteerd in een vijftal aan
bevelingen, waar vervolgens concrete actiepunten uit voortvloeien.
Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied in deze studie is gebaseerd op de werkgebieden van Rabobank
IJmond Noord (ten noorden van het Noordzeekanaal) en Rabobank Velsen en Omstre
ken (ten zuiden van het Noordzeekanaal). Het gaat om de gemeenten (van noord naar
zuid) Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Castricum

Uitgeest
Heemskerk

Beverwijk

Zaanstad
Velsen

Bloemendaal

Haarlemmerliede
en Spaarnwoude

Haarlem
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Amsterdam

Conclusies en aanbevelingen

“Er zijn maar
weinig regio’s
zo divers als
de IJmond.”

Conclusies
De IJmond is veelzijdige regio. Op niet veel plekken in Nederland liggen ‘wonen en
natuur’ en ‘milieubelasting en industrie’ zo dicht bij elkaar. Het strand- en duingebied,
Tata Steel, de agrarische sector, forse vervoersstromen en cultuurhistorie gaan hand in
hand en vervullen elk een belangrijke rol voor de regio. Dat maakt het moeilijk om de
IJmond te duiden. Maar veel belangrijker, het stelt beleidmakers voor lastige keuzes,
aangezien ontwikkelingen van de ene functie de andere functie(s) beïnvloeden.
De veelzijdigheid maakt het ook van groot belang dat de regio een visie heeft op
de toekomst. Waar willen we als regio heen? Die vraag dient men zichzelf te stellen.
De IJmond kent een aantal sterke punten waar men op kan bouwen. Belangrijke
voorbeelden daarvan zijn de ligging (aan de kust en nabij Amsterdam), Tata Steel en
de daaraan gelieerde bedrijvigheid, de haven en het Noordzeekanaal, de natuurlijke
omgeving in delen van de regio en de vele ontsluitingswegen. De keerzijde is dat
de industrie en het verkeer voor vervuiling en knelpunten zorgen, de vergrijzing tot
knelpunten op de arbeidsmarkt kan leiden (maar anderzijds een kans kan zijn voor
de zorg), de winkelcentra als onaantrekkelijk worden bestempeld en de voorzieningen
voor jongeren beneden peil zijn. Meer in het algemeen ervaart men de behoefte om
ten behoeve van deze vraagstukken te komen tot een gezamenlijke visie op de gehele
IJmond. Met dit onderzoek draagt de Rabobank hier graag aan bij.
Aanbevelingen
De bovengenoemde sterke en zwakke kenmerken van de IJmond komen deels uit de
data-analyse en deels uit een workshop met deskundigen vanuit verschillende gremia
in het gebied. Na de benoeming en de prioritering van de sterke en zwakke punten
heeft een tweede workshop plaatsgevonden om tot concrete aanbevelingen te
komen ter versterking van het sociaaleconomisch klimaat van de IJmond. Deze zijn
in vijf hoofdthema’s ingedeeld en worden hieronder beschreven. De aanbevelingen
zijn suggesties die het sociaaleconomische klimaat van de IJmond kunnen versterken.
Ze vormen nog geen agenda. In navolging op dit onderzoek zal met belanghebben
den tijdens rondetafelgesprekken worden gediscussieerd over welke initiatieven het
meest kansrijk en haalbaar zijn, prioritering hebben en wie daarvoor verantwoordelijk
heid op zich neemt.
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“Gemeenten
in de IJmond
zijn heel
verschillend,
maar vullen
elkaar daardoor
goed aan.”

Vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied
Stel een projectgroep op die in de vorm van een brede visie en een projectplan de
aantrekkelijkheid van de IJmond versterkt. De projectgroep zou moeten worden gevuld
met belanghebbenden uit verschillende werkvelden (onder meer de gemeenten,
detailhandel, horeca en woningbouw(corporaties)) met een goede vertegenwoordi
ging van de hele IJmond. Maak in de visie duidelijke en bewuste keuzes: wat komt waar?
Ga daarnaast uit van de eigen krachten en vermijd de concurrentie met bijvoorbeeld
Haarlem en Amsterdam, zoek de complementariteit. Dat laatste geldt ook intern. De
gemeenten in de IJmond zijn op veel punten verschillend, maar vullen elkaar daardoor
ook goed aan. Juist daarom is een gebiedsbrede visie nodig. Punten die volgens de
deelnemers in de visie moeten worden opgenomen, zijn de herstructurering van
de winkelcentra met heldere en strakke locatiekeuzes wat betreft winkels, horeca,
voorzieningen en woningen, voorzieningen voor jongeren, zorgvoorzieningen voor
senioren en de promotie van en verbindingen tussen het strand en andere toeristische
voorzieningen, zoals de horeca, de zeesluizen, de historische centra en Spaarnwoude.
Aanbevelingen
1.	Ontwikkel een visie op de IJmond met focus op de ontwikkeling van woon-,
werk-, winkel- en recreatiegebieden.
2. 	Werk aan de campagne voor de IJmond, waarin de aantrekkelijkheid van het
gebied om te wonen, werken, winkelen en recreëren wordt benadrukt. De
veelzijdigheid van het gebied dient duidelijk naar voren te komen, wellicht
zelfs in de slogan. Probeer voor de naamsbekendheid een groot evenement
binnen te halen.
3. 	Ontwikkel een visie op de zorg. Hoe ziet wonen, leven en zorgen eruit voor
onze senioren van nu en over 10-20 jaar?
4. 	Activeer een jongerenplatform in de regio zodat zij een eigen geluid kunnen
vormen en hun wensen kunnen aangeven.
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Conclusies en aanbevelingen

Versterk de relatie met Tata Steel
De IJmond is afhankelijk van de industriesector, Tata Steel in het bijzonder. Dat maakt de
regionale binding van het staalcomplex van groot belang. Die binding is er, getuige de
vele projecten en initiatieven waar Tata Steel bij betrokken is of zelf heeft opgezet. Lang
niet alle stakeholders in de regio hebben hier echter weet van. Om de kennis over de
rol van Tata Steel in de regio te verspreiden zou een overlegstructuur moeten worden
opgezet, waarbinnen duidelijk wordt wat de regio en het bedrijf elkaar te bieden heb
ben en welke initiatieven gezamenlijk kunnen worden opgezet.
Aanbevelingen
1. 	Start het project ‘IJmond2Tata’ om de relatie met Tata Steel te versterken.
De belangrijke vragen zijn: wat is het belang van Tata Steel, wat hebben de
IJmond en Tata Steel elkaar te bieden en welke regionale initiatieven kunnen
gezamenlijk worden opgestart?
Verbeter de infrastructuur en benut de ruimte
De dagelijkse inkomende en uitgaande pendelstromen leggen een grote druk op het
regionale verkeersnetwerk. Dat geldt zowel voor de ontsluitende snelwegen als binnen
de kernen. Volgens de workshopdeelnemers leidt dit tot meerdere knelpunten. De
bereikbaarheidsvisie van IJmond Bereikbaar speelt hierop in. De concrete uitkomsten
van IJmond Bereikbaar zijn echter niet bij iedereen bekend. Overleg is daarom gewenst,
ook ter versterking van de lobby richting de Provincie en het Rijk.

“Overleg over de
bereikbaarheid
is gewenst.”

Wat betreft ruimte om te ondernemen doen zich ook knelpunten voor. In de haven
zijn de grenzen bereikt en de angst bestaat dat Amsterdam een claim legt op de milieu
ruimte van de IJmond. Daarom geldt ook hiervoor dat samenwerking tussen de ge
meenten van groot belang is. Ook de samenwerking met Zaanstreek en Haarlem wordt
in dit kader genoemd. Ruimte is schaars en men zal in gezamenlijkheid moeten zoeken
naar mogelijkheden. Genoemde mogelijkheden ter verruiming van de bedrijfsruimte
zijn ‘de zee in’ (al vaak onderzocht, maar waarschijnlijk vanwege de hoge kosten geen
gevolg aan gegeven), intensivering van de bestaande ruimte (à la Businesspark IJmond)
en de ontwikkeling van de Wijkermeerpolder.
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Aanbevelingen
1. 	Creëer een overleg tussen IJmond Bereikbaar en belanghebbende partijen
ter verduidelijking van de bereikbaarheidsvisie en de lobbyvorming.
2.
Promoot ‘Het Nieuwe Werken’.
Versterk de relatie met de MRA/Amsterdam
De relatie met de MRA, Amsterdam in het bijzonder, en de wijze waarop men tegen de
hoofdstad aankijkt, verschilt sterk binnen de IJmond. Gemeente Velsen geeft aan een
zeer sterke en goede relatie te hebben met de MRA, terwijl gemeente Beverwijk de rol
van de IJmond binnen de MRA als beperkt beschouwt. Voor een sterke positie binnen
de MRA is het van belang dat de IJmondse gemeenten, misschien zelfs aangevuld met
Haarlem en Zaanstreek, samen optrekken en als één gesprekspartner optreden voor
Amsterdam. Gezien hun economische omvang zullen Beverwijk en Velsen hierin het
voortouw moeten nemen.
Aanbevelingen
1. 	Neem als regio een strategische positie in als het gaat om de relatie met
Amsterdam. Bijvoorbeeld: ‘IJmond is Amsterdam aan Zee’.
2. 	Stap in gezamenlijkheid, eventueel inclusief Haarlem en Zaanstreek, richting
de MRA en spreek met één (IJ)mond.

“De economie
houdt zich
niet aan
gemeentegrenzen.”
12

Vergroot de bestuurlijke slagkracht: het huis op orde!
Bij elk van de vier hierboven beschreven thema’s speelt de overheid een grote rol.
Hoewel ondernemers en andere partijen ook een rol spelen, is het versterken van
die thema’s onmogelijk zonder de steun en actie van de gemeenten. Volgens de
deelnemers is terreinwinst te boeken als het gaat om bestuurlijke slagkracht en
samenwerking. Zij hebben behoefte aan een duidelijke visie op de sociaal-culturele,
de fysieke en de economische ontwikkeling van de IJmond.
Dat gemeenten een eigenbelang hebben en daarvoor opkomen is logisch en niet
verkeerd. Veel zaken spelen immers op lage geografische schaal. De economie houdt
zich doorgaans echter niet aan gemeentegrenzen en veel ontwikkelingen gaan die
grenzen dan ook te boven. Het is daarom van belang dat op die terreinen de samen

Conclusies en aanbevelingen

“Ondernemers
kunnen een
grote rol spelen
in de dialoog.”

werking wordt gezocht. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn de zorg, toerisme
en recreatie, woningbouw, de rol binnen de MRA en de relatie met Tata Steel. Op een
aantal terreinen wordt al voortvarend samengewerkt, zoals de milieudienst en op het
gebied van infrastructuur. Idealiter worden de visies op de bovengemeentelijke thema’s
van de gemeenten in een gezamenlijke sociaaleconomische visie uitgewerkt. Onderne
mers geven aan daar behoefte aan te hebben.
Het programma IJmond Veelzijdig, gestart in 2005 en gericht op de economische
ontwikkeling van de IJmond, is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking
tussen de gemeenten. Veel onderwerpen die in dit rapport aan de orde komen, zijn ook
tijdens het programma behandeld, in de vorm van bovenlokale, economische projec
ten. In 2011 sloot IJmond Veelzijdig haar deuren. In 2012 worden de laatste projecten
uitgevoerd en in 2013 wordt het programma stopgezet. Het zou de economie van de
regio ten goede komen als een dergelijk programma opnieuw wordt opgezet.
Ondernemers hebben ook een grote rol. Vaak krijgen gemeenten vanuit verschillende
hoeken kritiek op hun beleid. Voor ondernemers is het daarom van belang om een een
duidig geluid te vormen en aan te geven waar zij als groep behoefte aan hebben. Door
in gezamenlijkheid met de gemeenten in gesprek te gaan en aan te geven wat zij van
hen verwachten, kan een constructieve dialoog worden gestart.
Aanbevelingen
1. 	Versterk de samenwerking op bovengemeentelijke thema’s. Bijvoorbeeld:
creëer één ondernemersdesk voor de hele regio.
2. 	Intensiveer de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen in de
IJmond, wellicht zelfs in de vorm van een fusie.
3. 	Ondersteun initiatieven die de bestuurlijke slagkracht vergroten.
4. 	Rabobank IJmond Noord en Rabobank Velsen en Omstreken zullen actief
en concreet de samenwerking opzoeken.
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Demografie

Dit hoofdstuk gaat in op de demografische ontwikkelingen in de
IJmond. De omvang, de ontwikkeling en de samenstelling van de
bevolking zijn van grote invloed op de regionale en lokale economie.
De bevolking vormt immers de basis voor de arbeidsmarkt, voorzieningen en de woningmarkt. Daarnaast speelt de bevolking een grote
sociaal-culturele rol. Niet voor niets krijgen de huidige en toekomstige
vergrijzing en demografische krimp in grote delen van Nederland
steeds meer aandacht. Vergrijzing en krimp tasten de economie, de
sociaal-culturele situatie en daarmee de leefbaarheid van gebieden
aan. Paragraaf 1.1 en 1.2 behandelen de ontwikkeling en de structuur
van respectievelijk de bevolking en huishoudens, inclusief een
prognose voor de komende dertig jaar. Paragraaf 1.3 gaat in op de
migratie vanuit en richting de IJmond.

15

1.1 Bevolking
Ontwikkeling en samenstelling
Op 1 januari 2011 telde de IJmond ongeveer 164 duizend
inwoners, waarvan ongeveer 40 procent in Velsen, een kwart
in Beverwijk en een kwart in Heemskerk. Daarmee is de IJmond
dichtbevolkt, bijna 1.200 mensen per vierkante kilometer. De
bevolkingsdichtheid van de MRA en Nederland zijn respectie
velijk ongeveer 900 en 450 per vierkante kilometer. Sinds 2000
is de bevolking in de IJmond met 6 procent gegroeid (figuur
1.1). Dat is een sterkere groei dan landelijk (5 procent), maar een
lagere groei dan in de totale Metropoolregio Amsterdam.

De voornaamste oorzaak van de bevolkingsgroei is het binnen
landse migratiesaldo (immigratie min emigratie), gevolgd door
de natuurlijke aanwas (geboorten min sterften). De vijf gemeen
ten laten wat dat betreft wel grote verschillen zien (figuur 1.2).
Velsen, de grootste gemeente, heeft een negatief binnenlands
migratiesaldo. Ook in Haarlemmerliede c.a. verlieten meer men
sen de gemeente dan er binnenkwamen, maar door het relatief
lage bevolkingsaantal heeft dat weinig invloed op de regio als
geheel. Paragraaf 1.3 gaat nader in op de migratiepatronen van
de IJmond.

“Voor de arbeidsmarkt is de groep van
Figuur 1.1: Bevolkingsontwikkeling (index, 2000=100)

Figuur 1.2: Bevolkingsontwikkeling naar oorzaak (gemiddelde 2001-2010)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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Figuur 1.3 toont de ontwikkeling van de bevolking over de af
gelopen tien jaar naar leeftijd. De groep in de leeftijdsklasse 25
tot 45 jaar, een belangrijke groep voor de arbeidsmarkt, nam in
die periode met 15 procent af. Ook het aantal kinderen jonger
dan 15 jaar kromp. Daar staat een groei van de overige cate
gorieën tegenover, waarbij vooral de groepen in de leeftijd 15
tot 25 jaar (24 procent) en 45 tot 65 jaar (28 procent) in het oog
springen. Het aantal senioren steeg met 13 procent.

De hiervoor geschetste ontwikkelingen leiden tot een bevol
kingssamenstelling zoals weergegeven in figuur 1.4. De IJmond
wordt daarin vergeleken met Amsterdam, de MRA als geheel en
Nederland. Amsterdam wijkt als grote (studenten)stad uiteraard
behoorlijk af van de Nederlandse bevolkingsopbouw. De IJmond
toont echter weinig verschillen. Ten opzichte van 2000 is vooral
de groep in de leeftijd van 45 tot 65 jaar fors toegenomen, in
de IJmond van 24 naar 29 procent. Ook het aandeel 65-plussers
steeg, een groep die de komende decennia sterk zal groeien en
een steeds groter aandeel in de bevolking krijgt.

25 tot 40 jaar belangrijk.”
Figuur 1.3: Bevolkingsontwikkeling de IJmond naar leeftijd (index, 2000=100)

Figuur 1.4: Bevolkingssamenstelling naar leeftijd (2011)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank

IJmond

130

120

Amsterdam

110
MRA
100
Nederland
90
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0%
0 tot 15

15 tot 25

25 tot 45

45 tot 65

65 plus

Totaal

0 tot 15

20%
15 tot 25		

40%
25 tot 45

60%
45 tot 65

80%

100%

65 plus

17

Prognose
De omvang van de Nederlandse bevolking is over het algemeen
goed te prognosticeren, aangezien (veranderingen in) binnen
landse migratiepatronen geen rol spelen en geboorte- en
sterftecijfers nauwelijks veranderen door de jaren heen. De enige
onzekere factor wordt gevormd door de buitenlandse migratie.
Het immigratiebeleid speelt daarbij immers een grote rol en dat
is voor de komende dertig jaar moeilijk te voorspellen.
Volgens de laatste prognoses volgt de Nederlandse bevolking
een stagnerende groei tot omstreeks 2040, om vervolgens te
gaan krimpen. Grote delen van Nederland, vooral de periferie,
krijgen echter al veel eerder te kampen met demografische
krimp en in enkele delen van Nederland is dit proces zelfs al

ingezet. Voor de IJmond geldt dat de bevolkingsgroei volgens
de prognoses stagneert tot ongeveer 2020 en vanaf dan tot
2040 gestaag groeit met 4 procent (figuur 1.5).
Voor de arbeidsmarkt zijn de jongvolwassenen een belangrijke
groep. Zij vormen de nieuwe aanwas voor de grote groep
babyboomers die vanaf nu de arbeidsmarkt gaan verlaten.
Landelijk gezien is de groep die de 65-jarige leeftijd bereikt in
middels groter dan de aanwas van onderaf. Hoewel in de IJmond
het aantal personen in de leeftijd 20 tot 30 jaar tot 2020 harder
groeit dan landelijk, heeft ook deze regio hiermee te kampen.
Zowel in absolute als in relatieve zin groeit het aantal 65-plussers
veel harder.

Figuur 1.5: Prognose bevolkingsontwikkeling (index, 2011=100)

Figuur 1.6: Prognose bevolkingsontwikkeling 20-30 jaar (index, 2011=100)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank

120

110

115
105
110

105

100

100
95

95
‘11
IJmond

18

‘15
MRA

Nederland

‘35

‘40

‘11
IJmond

‘15
MRA

Nederland

‘35

‘40

Demografie

1.2 Huishoudens
Ontwikkeling en samenstelling
De ontwikkeling van het aantal personen loopt bepaald niet
gelijk met die van het aantal huishoudens. Factoren als individu
alisering en vergrijzing vergroten het aantal eenpersoonshuis
houdens en daarmee het totale aantal huishoudens. Voor de
woningmarkt zijn dat belangrijke ontwikkelingen. In grofweg het
afgelopen decennium is het aantal huishoudens in de IJmond
met 10 procent gestegen (figuur 1.7). In absolute zin was de groei
logischerwijs het grootst in Velsen. De relatieve groei was met
17 procent verreweg het grootst in Heemskerk. De ontwikkeling
van het aantal huishoudens loopt parallel aan die van Nederland

en de MRA. Amsterdam wijkt daar juist behoorlijk van af. De
oorzaak hiervan ligt deels in het feit dat het belang van een
persoonshuishoudens in Amsterdam altijd al groot is geweest
en deels in de relatief lage vergrijzing in de gemeente.
De huidige samenstelling van huishoudens is weergegeven in
figuur 1.8. Zoals gezegd, het belang van eenpersoonshuishou
dens is groot en groeiende. In de IJmond is dat belang echter
kleiner dan gemiddeld in de MRA en logischerwijs veel kleiner
dan in Amsterdam. Het belang van gezinnen is juist relatief groot.
De samenstelling lijkt daarmee op die van Nederland als geheel.

Figuur 1.7: Huishoudensontwikkeling (index, 2000=100)

Figuur 1.8: Huishoudenssamenstelling (2011)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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“Het aantal eenpersoonshuishoudens groeit hard
de komende decennia.”

Prognose
Ook voor het aantal huishoudens worden prognoses gemaakt
tot 2040. In figuur 1.9 en 1.10 zijn deze weergegeven voor het
totale aantal huishoudens en het aantal eenpersoonshuishou
dens. Naar verwachting groeit het aantal huishoudens tot 2020
met ongeveer 3.000 (4 procent), tot 2035 met nog eens ruim
2.000 om vervolgens te stagneren. Het aantal eenpersoons
huishoudens groeit de komende decennia veel harder, tot
2040 met maar liefst ruim 30 procent. Dat staat gelijk aan een
groei van 8.000 huishoudens. Het staat buiten kijf dat dit op
termijn grote gevolgen heeft voor de woningvraag.

Figuur 1.9: Prognose huishoudens (index, 2012=100)

Figuur 1.10: Prognose eenpersoonshuishoudens (index, 2012=100)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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1.3 Migratie
Zoals in paragraaf 1.1 gesteld, is het positieve migratiesaldo de
voornaamste oorzaak van de bevolkingsgroei in de IJmond in
het afgelopen decennium. Niet alle vijf gemeenten kennen
echter een positief migratiesaldo. In Velsen en Haarlemmerliede
c.a. vertrekken gemiddeld meer mensen dan zich er vestigen
(figuur 1.11). In absolute zin spelen Haarlemmerliede c.a. en
Uitgeest een relatief kleine rol. In de genoemde periode groeide
het aantal inwoners als gevolg van migratie jaarlijks met ruim
200 personen in Beverwijk en met maar liefst 460 personen in
Heemskerk. Velsen zag de bevolking met gemiddeld 100 perso
nen per jaar afnemen als gevolg van binnenlandse migratie.

In Nederland verhuizen verreweg de meeste mensen binnen de
eigen gemeentegrenzen. Gemiddeld verhuizen ongeveer 1,6
miljoen mensen per jaar, waarvan 1 miljoen (61 procent) binnen
de gemeentegrenzen. In de gemeenten binnen de IJmond ver
schillen die percentages behoorlijk (figuur 1.12). De figuur geeft
weer waar de verhuisde personen uit de betreffende gemeente
zich vestigen. Van de personen die verhuizen, blijven in Velsen
de meeste mensen binnen de eigen gemeente. In Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest is dat aandeel lager dan gemiddeld in
Nederland. Een groot deel van de mensen die de gemeente
verlaat, blijft wel binnen de IJmond. In Haarlemmerliede c.a. is
het deel dat binnen de gemeentegrenzen, maar ook binnen de
IJmond, verhuist opvallend laag. Een groot deel van de verhuisde
personen (23 procent) vertrekt richting Haarlem.

Figuur 1.11: Binnenland migratiesaldo (gemiddelde 2005-2009)

Figuur 1.12: Emigratie naar richting (gemiddelde 2005-2009)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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Figuur 1.13 geeft, omgekeerd, weer waar de gevestigde perso
nen in de betreffende gemeente vandaan komen. Hiervoor geldt
eveneens dat het grootste deel van hen normaliter uit de eigen
gemeente komt. Maar ook hierbij zien we dat Haarlemmerliede
c.a. een vreemde eend in de bijt is. Van het totale aantal vesti
gers in de gemeente komt 25 procent uit Haarlem en slechts 24
procent uit de gemeente zelf.

1.4 Conclusie
De ontwikkeling en de samenstelling van de bevolking zijn van
groot belang voor een gebied. De bewoners vormen immers de
basis van de economie. Zij zijn de arbeidskrachten, de afnemers
van voorzieningen en de bezitters/huurders van de woningen.
Grote delen van Nederland hebben of krijgen te maken met
sterke vergrijzing en demografische krimp. Volgens de huidige
prognoses is in de IJmond de komende decennia geen sprake
van krimp, al groeit de bevolking tot 2040 naar verwachting wel
minder hard dan landelijk. De samenstelling van de bevolking
verandert wel flink, wat neerkomt op een dalend aandeel jong
volwassenen en een groeiend belang van de oudere beroepsbe
volking en 65-plussers. Dat heeft behoorlijke sociaaleconomische
gevolgen. De arbeidsmarkt wordt krapper, wat in de huidige
economische tijd nog geen groot probleem is, maar op termijn

Figuur 1.13: Immigratie naar herkomst (gemiddelde 2005-2009)
Bron: CBS, bewerking Rabobank
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“De bewoners van de
IJmond vormen zelf de
basis van de economie.”
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tot knelpunten zal leiden. De vraag naar voorzieningen verandert
ook. Met name de zorgvraag zal groeien. Tot slot heeft de veran
derende bevolkingssamenstelling gevolgen voor de vraag naar
woningen. Ouderen hebben behoefte aan andere woningen dan
jongeren, waardoor een herstructurering van de woningmarkt in
veel gebieden, wellicht ook in de IJmond, noodzakelijk is.
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Woon- en leefklimaat
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Woon- en leefklimaat

Dit hoofdstuk gaat in op de woon- en leefomgeving van de IJmond.
Drie thema’s staan centraal: de fysieke omgeving (ruimte en natuur),
voorzieningen en de woningmarkt. Deze worden in de volgende drie
paragrafen uitgewerkt.

25

2.1 Ruimte en natuur
Nederland is met 400 inwoners per vierkante kilometer een van
de dichtstbevolkte landen ter wereld. Toch is slechts 9 procent
van de totale oppervlakte (inclusief water) bebouwd (12 procent
van de oppervlakte exclusief water). Figuur 2.1 toont de verdeling
van de oppervlakte naar type. In het westen van het land is de
bebouwing uiteraard dichter en het belang van landbouwgrond
lager. In de IJmond bedraagt het aandeel van de bebouwing
23 procent en ligt daarmee ruim boven het gemiddelde van de
MRA (16 procent). Als we de bebouwing ten opzichte van de
landoppervlakte (exclusief water) bekijken, ligt de IJmond (28
procent) dicht bij het gemiddelde van de MRA (25 procent).
Binnen de IJmond is Beverwijk met 51 procent verreweg het
dichtst bebouwd, gevolgd door Velsen (36 procent). Haarlem
merliede c.a. is met 8 procent de dunst bebouwde gemeente.

In 2004 is de waardering van het Nederlandse landschap door
Alterra in kaart gebracht. De ‘gemiddelde Nederlander’ waar
deert bepaalde landschapstypen positief en andere negatief.
Deze typen zijn onderverdeeld in zes groepen; drie positieve
en drie negatieve. Op basis van de aanwezigheid van deze zes
landschapstypen en de mate waarin dit verschilt van Nederland
kan op gemeenteniveau een waardering worden uitgesproken
over de beleving van het landschap. Die waardering is weerge
geven in figuur 2.2. De IJmond is wat dat betreft een bijzonder

Figuur 2.1: Ruimtegebruik (2010)

Figuur 2.2: Beleving van de ruimte (2004)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: Alterra, bewerking Rabobank
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Maar liefst 56 procent van de oppervlakte wordt daar benut voor
landbouw. In de IJmond is verder het grote belang van bos en
natuur opvallend. Het kustgebied (duinen) is daar debet aan.
Daarmee heeft de regio een belangrijke troef in handen, zowel
voor de eigen bevolking als voor bezoekers.
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gebied. Het scoort beter dan landelijk op de positieve kenmer
ken en slechter dan landelijk op de negatieve kenmerken (een
hoge score is negatief). In positieve zin spelen met name de
duingebieden (reliëf) in Heemskerk en Velsen en de historische
kenmerkendheid van de regio een rol. De verstedelijking, het
vele verkeer en de industrie in de regio vormen de andere kant
van de medaille.
2.2 Voorzieningen
Het voorzieningenniveau in de IJmond wordt gemeten op
vier terreinen: winkels, horeca, zorg en onderwijs. Wat betreft
winkel- en horecavoorzieningen ligt de IJmond redelijk op lijn
met Nederland als geheel. Het aanbod van zorg en onderwijs is,
gerelateerd aan de bevolking, aan de lage kant. Onderstaande
figuren geven het voorzieningenniveau ten opzichte van de

bevolking weer voor de vier terreinen.
Het aanbod van winkelvoorzieningen (figuur 2.3) ligt wat betreft
de dagelijkse branche op het landelijke niveau. De branche in
& om huis is relatief gezien iets sterker vertegenwoordigd dan
landelijk, de branches mode & luxe en vrije tijd iets minder sterk.
In de detailhandel is leegstand een groot en groeiend probleem.
In 2010 bedroeg de leegstand in Nederland nog 4 procent, in de
IJmond 5 procent en in Velsen 8 procent. Landelijk is de leeg
stand inmiddels opgelopen tot 6,5 procent, in de IJmond tot
maar liefst ruim 9 procent.
Het aanbod van horecavoorzieningen (figuur 2.4) ten opzichte
van de bevolking is vergelijkbaar met Nederland als geheel, al
is het hotelaanbod iets lager dan gemiddeld.

Figuur 2.3: Winkelvloeroppervlak per 100 inwoners (2010)

Figuur 2.4: Horecavestigingen per 10.000 inwoners (2010)

Bron: Locatus, bewerking Rabobank

Bron: BHC, bewerking Rabobank

20

100

80

15

60
10
40
5

20
0

0
Dagelijks
IJmond

Mode & luxe
Amsterdam

Vrije tijd
MRA

In & om huis

Nederland

Leegstand

Drankensector
IJmond

Amsterdam

Restaurants
MRA

Hotels

Nederland

27

“In dichtbevolkte
gebieden worden
onderwijs en zorg
vaak efficiënter
aangeboden.”

Het aanbod van zorgvoorzieningen (figuur 2.5) en onderwijs
voorzieningen (figuur 2.6) is in de IJmond lager dan gemiddeld
in Nederland. In beide figuren is het aanbod gerelateerd aan de
bevolking (bij onderwijs aan de bevolking in de betreffende leef
tijdscategorie) en geïndexeerd ten opzichte van Nederland. Een
lager aanbod hoeft echter niet verkeerd te zijn. De IJmond, en
de MRA in het algemeen, is een dichtbevolkt gebied, waardoor
zorg en onderwijs vaak op een efficiëntere wijze kunnen worden
aangeboden. In dunbevolkte gebieden is het aanbod van zorg
en onderwijs vaak erg ruim, waardoor bijvoorbeeld basisscholen
gedwongen zijn om te sluiten.

Figuur 2.5: Zorgaanbod per inwoner, index NL=100 (2010)

Figuur 2.6: Scholen t.o.v. inwoners naar leeftijd, index NL=100 (2010)

Bron: Dendrite, bewerking Rabobank

Bron: DUO, bewerking Rabobank
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2.3 Woningmarkt
In deze paragraaf schetsen we de samenstelling en de ontwik
keling van de woningvoorraad in de IJmond, gevolgd door een
beschrijving van de markt en de prijsontwikkeling.

goede van de grotere woningen, waarbij vooral het belang van
woningen met 5 of meer kamers opvallend is in vergelijking met
de omgeving.

Voorraad en ontwikkeling
De samenstelling van de woningvoorraad van de IJmond wijkt
behoorlijk af van die van de rest van de Metropoolregio Amster
dam. In figuur 2.7 valt het kleine belang van kleine woningen op
(nog kleiner dan landelijk). In stedelijke gebieden is het belang
van kleinere woningen vaak groter. Logischerwijs komt dit ten

Ook in termen van type woning en eigendom (figuur 2.8) zien
we grote verschillen tussen de IJmond en de MRA. Het belang
van eengezinswoningen is met 68 procent veel groter, met
name in de koopsector, in de (meergezins) huursector logischer
wijs veel lager. De samenstelling van de woningvoorraad lijkt
daarmee op die van Nederland en is complementair aan die van
Amsterdam.

Figuur 2.7: Samenstelling voorraad naar grootte (2010)

Figuur 2.8: Samenstelling voorraad naar eigendom en type (2010)

Bron: ABF Research, bewerking Rabobank

Bron: ABF Research, bewerking Rabobank
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“Minder huurwoningen,
meer koopwoningen.”

De Nederlandse woningvoorraad is het afgelopen decennium
met 9 procent gegroeid. In de IJmond bedroeg die groei 8
procent, waarvan het grootste deel (41 procent) in Heemskerk.
Figuur 2.9 toont de ontwikkeling van de voorraad naar grootte,
eigendom en type. Vooral wat betreft eigendom heeft een grote
verschuiving plaatsgevonden. Het aantal huurwoningen is met
8 procent geslonken, terwijl het aantal woningen in de koop
sector met een kwart toenam. Veel huurwoningen zijn verkocht,
een landelijke trend.

Figuur 2.9: Ontwikkeling voorraad (2000-2010)
Bron: ABF Research, bewerking Rabobank
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De Nederlandse woningmarkt
Structurele drivers van de Nederlandse woningmarkt
In de meeste Nederlandse regio’s is sprake van een groeiende
vraag naar woningen. Dit komt deels door de toename van het
aantal huishoudens (huishoudensverdunning) en deels door
bevolkingsgroei (natuurlijke aanwas en migratie). De bevolkings
groei doet zich vooral voor in de Noordvleugel van de Randstad
(grofweg Amsterdam, Haarlem, Almere en Utrecht) en een aantal
regio’s in Overijssel, Gelderland en Drenthe. Ondanks dat de
woningvoorraad in de afgelopen decennia flink is toegenomen
(bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de VINEX-locaties)
overtreft het aantal huishoudens nog altijd het aantal woningen.
Er zijn echter grote verschillen tussen regio’s onderling. Aan de
randen van ons land is de beschikbaarheid van woningen groter
dan in de Noordvleugel van de Randstad en de gebieden ten
oosten hiervan. Verder speelt ook de kwaliteit van de woning
voorraad een rol. Met het toenemen van de welvaart is een fors
deel van de naoorlogse woningvoorraad bij de consument uit
de gratie geraakt. Daardoor is niet alleen uitbreiding van de wo
ningvoorraad nodig, maar moet ook een groot aantal woningen
worden gesloopt of gerenoveerd. Ondanks de daling van het
tempo van de bevolkings- en huishoudenstoename is daardoor
ook in de komende jaren nog een forse woningproductie nodig1.

Woon- en leefklimaat

Conjuncturele drivers van de koopwoningmarkt
De Nederlandse markt voor bestaande koopwoningen vertoont
nog altijd geen tekenen van herstel. Ook in het vierde kwartaal
van 2011 daalden de prijzen en werden er minder woningen
verkocht. De verwachting is niet dat dit beeld in de aankomende
kwartalen structureel gaat veranderen. Zo spelen de economi
sche tegenwind en de onzekerheid over een aantal structurele
vraagstukken, zoals de toekomst van de hypotheekrenteaftrek,
kopers nog altijd parten. Op de korte termijn wordt de consu
ment tevens geconfronteerd met de ongunstige arbeidsmarkt
vooruitzichten en de bezuinigingsplannen van de overheid.
Voor de laatste twee geldt dat de effecten op macroniveau be
perkt zijn, maar op microniveau voor grote onzekerheid kunnen
zorgen, aangezien onduidelijk is hoe de pijn wordt verdeeld.
In tegenstelling tot het vertrouwen is de gemiddelde betaal
baarheid van een koopwoning verder toegenomen, door onder
meer de verlaging van de overdrachtsbelasting en de opgetre
den prijsdaling. Dit heeft veel kopers echter niet over de streep
weten te trekken. Het aantal potentiële kopers is nog altijd in
de minderheid in vergelijking met het aantal te koop staande
woningen. In het vierde kwartaal van 2011 steeg het aanbod met
5.000 woningen. Eind 2011 stonden er ruim 221.000 woningen
te koop. De verwachting is dat de verhouding tussen kopers en
verkopers in de aankomende kwartalen niet sterk zal verbeteren.
In de huidige omstandigheden is een verdere prijsdaling nodig
om meer transacties tot stand te brengen. De geringe omvang
van de betalingsachterstanden en gedwongen verkopen toont
echter aan dat de noodzaak tot verkoop beperkt is. Dit sugge
reert dat de drang om te verkopen gering is en dat de vraagprij
zen derhalve maar mondjesmaat zullen worden verlaagd.

Per saldo verwachten wij in 2012 een gemiddelde prijsdaling van
5 procent voor bestaande koopwoningen. De prijsontwikkeling
in de jaren daarna is sterk afhankelijk van de rente-, inflatie- en
inkomensontwikkeling. Ook de ontwikkeling van het vertrou
wensklimaat speelt een belangrijke rol. Een opleving hiervan zou
voor inhaalvraag en een verandering van het sentiment op de
woningmarkt kunnen zorgen. Verder zal de prijsontwikkeling per
regio aanzienlijk verschillen. Het aantal woningverkopen zal in
2012 vergelijkbaar zijn met dat van 20112.
1 Rabobank, Demografische krimp – de nieuwe realiteit in perspectief, 2010.
2 Rabobank, Kwartaalbericht Woningmarkt, februari 2012.

“De woningmarkt
toont nog geen
tekenen van herstel.”
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De IJmondse woningmarkt
De hierboven geschetste situatie op de Nederlandse woning
markt heeft ook uitwerkingen op de IJmond. Sinds januari 2009,
het moment waarop de economische recessie de reële economie
raakte, is het aantal te koop staande woningen toegenomen. In
het derde kwartaal van 2011 stonden in de IJmond3 86 procent
meer woningen te koop dan begin 2009 (figuur 2.10). Landelijk
bedroeg die groei 66 procent. Een logisch gevolg daarvan is dat
de huizenprijzen dalen (figuur 2.11). Sinds 1997 zijn de Nederland
se huizenprijzen fors gestegen, vooral als gevolg van de hoog
conjunctuur. Die groei hield aan tot eind 2008. Vanaf dat moment
kelderden de huizenprijzen, om vervolgens te stabiliseren.

Kopers en verkopers kunnen momenteel geen overeenstem
ming vinden, er is sprake van een patstelling. Verkopers zijn niet
bereid om hun verlies te nemen en blijven daarom zitten waar ze
zitten. Kopers zijn niet bereid om de vraagprijs te betalen, gezien
de economische onzekerheden en de daling van de koopkracht.
3 Voor de woningmarkt is gebruikgemaakt van cijfers van NVM. IJmond
wordt daarin gedefinieerd als de gemeenten Beverwijk, Castricum,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Figuur 2.10: Index te koop staande woningen (index, januari 2009=100)

Figuur 2.11: Mediane woningprijzen (x 1.000)

Bron: NVM, bewerking Rabobank

Bron: NVM, bewerking Rabobank
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2.4 Conclusie
Wat betreft de fysieke omgeving is de IJmond een gebied met
twee gezichten, waarbij dichte bebouwing, geluidsoverlast en
horizonvervuiling hand in hand gaan met landbouwgebieden,
natuurgebieden en historische waarden. Hoe groter een gebied
wordt gedefinieerd, des te veelzijdiger is het uiterlijk. Maar in
de IJmond liggen milieubelasting en natuur wel erg dicht bij
elkaar. Het industriecomplex van Tata Steel, goed zichtbaar vanaf
het strand, is daarvan het beste voorbeeld. Die combinatie is
inherent aan de historie en de ligging van de IJmond: een forse
economie als gevolg van het staalcomplex, gelegen aan de
kust en in het achterland van Amsterdam. Beide zijn belangrijke
troeven voor de regio, waardoor er veel aan is gelegen om in het
beleid met beide rekening te houden.

De Nederlandse woningmarkt maakt een zware tijd door, met
dalende verkoopprijzen, dalende transactieaantallen en een
groeiend aantal te koop staande woningen. Dat geldt ook voor
de IJmond. Toch is er sprake van tekorten op de woningmarkt
doordat de aangeboden woningen niet matchen met de
woningbehoefte. Door de toekomstige groei en samenstelling
van huishoudens zullen die tekorten verder oplopen. Voor de
IJmond betekent dit dat men moet nagaan in hoeverre het
huidige woningbestand voldoet aan de toekomstige behoefte
en zo nodig de productie en herstructurering daarop aanpassen.

“In de IJmond liggen milieubelasting
en natuur erg dicht bij elkaar.”
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In hoofdstuk 3 gaan we in op de economie van de IJmond. Paragraaf
3.1 behandelt de economische structuur en ontwikkeling. De volgende paragraaf richt zich op de bedrijfsprestaties in 2009 en 2010. In de
eerste helft van 2009 liet de economische recessie haar diepste sporen
na. Daar heeft heel Nederland mee te kampen gehad, ook de IJmond.
2010 was het jaar waarin het economische herstel, dat halverwege
2009 begon, doorzette, zij het mondjesmaat. De rapportcijfers die in
dit hoofdstuk over 2009 en 2010 worden getoond, moeten worden
gelezen tegen de achtergrond van deze macro-economische context.
Dit is altijd van belang, maar zeker in deze tijden. Paragraaf 3.3 gaat in
op de arbeidsmarkt van de IJmond, waarin ook de pendelstromen zijn
opgenomen.
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3.1 Economische structuur en ontwikkeling
Werkgelegenheid
De structuur van de economie verschilt per regio. Nederland
kent bijvoorbeeld typische industrieregio’s, agrarische regio’s
en toeristische regio’s. Over het algemeen kenmerken de
stedelijke gemeenten zich door een relatief groot aandeel van
diensten. De IJmond is, door de aanwezigheid van Tata Steel
en daaraan gelieerde bedrijvigheid, een industrieregio, zoals is
te zien in figuur 3.1. Dit gaat vooral ten koste van de diensten
sector, met name advies & onderzoek. De zorg is de tweede
sector. Hoewel het aandeel zorgbanen niet bijzonder hoog is,
heeft de regio met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk wel
een bovenregionale zorgfunctie. Naast industrie valt het grote
belang van de bouw op.

In 2000 telde de IJmond 63.000 banen. In grofweg het decenni
um daarna groeide dit aantal tot 69.000 in 2010, een stijging van
10 procent. In Nederland als geheel groeide het aantal banen in
die periode met 9 procent, van 7,3 naar 8 miljoen. De werkgele
genheidsgroei is echter niet gelijk verdeeld over de jaren (figuur
3.3). Tussen 2000 en 2010 zijn drie perioden te onderscheiden:
stagnatie tussen 2001 en 2005, groei tussen 2005 en 2009 en
krimp in 2009 en 2010. In de periode van 2001 tot 2005 stagneer
de de Nederlandse werkgelegenheidsgroei als gevolg van de
laagconjunctuur na de internetbubbel. De IJmond kende tussen
2001 en 2002 nog een forse groei, vooral door een stijging van
het aantal banen in de handel. Tussen 2002 en 2005 was de
werkgelegenheidskrimp echter groter dan landelijk. De periode
van 2005 tot 2009 was een periode van hoogconjunctuur, met

Figuur 3.1: Sectorstructuur werkgelegenheid (2010)

Figuur 3.2: Branchestructuur werkgelegenheid industrie (2010)

Bron: LISA, bewerking Rabobank

Bron: LISA, bewerking Rabobank
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name 2007 en 2008. In die tijd steeg de werkgelegenheid met
ruim 6 procent, zowel in de IJmond als in Nederland als geheel.
Door de economische recessie is de landelijke werkgelegenheid
in 2009 en 2010 licht afgenomen. De IJmond zag het aantal ba
nen echter fors afnemen, met ruim 2 procent in 2009 en 2010.
De IJmond kent dus een enigszins grillige werkgelegenheids
ontwikkeling. Dat heeft te maken met de sectorstructuur en
het grote belang van Tata Steel in de economie. De industrie is
een zeer conjunctuurgevoelige sector, waardoor vooral de forse
daling sinds 2008 wordt verklaard. In 2009 en 2010 verloor de
sector ruim 1.300 banen, bijna 2 procent van het totale aantal
banen in 2008.

Zoals gezegd groeide de werkgelegenheid over de hele periode
van 2000 tot 2010 met ongeveer 6.000 banen. Figuur 3.4 toont
het aandeel van de verschillende sectoren in die groei. Met bijna
een kwart (1.800 banen) was de zorg de belangrijkste motor van
de groei. Gezien de vergrijzing kunnen we ook voor de komende
decennia groei verwachten in de zorg. De detailhandel, de ho
reca en de zakelijke dienstverlening hebben ook een belangrijk
aandeel gehad in de groei, terwijl de landbouw, de industrie en
de logistiek het aantal banen juist zagen afnemen.

Figuur 3.3: Werkgelegenheidsontwikkeling

Figuur 3.4: Aandeel in de werkgelegenheidsgroei (2000-2010)

Bron: LISA, bewerking Rabobank

Bron: LISA, bewerking Rabobank
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De dynamiek van het bedrijfsleven geeft een indicatie van het
vestigingsklimaat van een regio, maar ook van het onderne
merschap. Daarbij heeft dynamiek ten onrechte vaak alleen een
positieve klank. Dynamiek gaat immers niet alleen om starters en
oprichtingen van nevenvestigingen, maar ook om opheffingen.
In de periode van 2007 tot en met 2009 startten in de IJmond
jaarlijks gemiddeld bijna 900 ondernemers een bedrijf, wat neer
komt op ruim 8 procent van de populatie (figuur 3.5). Landelijk
is dat bijna 9 procent. Het aantal oprichtingen van nevenvesti
gingen ligt in de IJmond op gemiddeld ongeveer 470 bedrijven
per jaar, oftewel 4,4 procent.
Tegenover de starters en oprichting staan gemiddeld 730 ophef
fingen, 6,7 procent van de populatie. Per saldo kende de IJmond
dus een lagere groei van het totale aantal bedrijven dan landelijk.

Figuur 3.5: Bedrijvendynamiek (2007-2009)

Groei klinkt positief, maar gegeven de economische recessie in
de afgelopen jaren en de huidige onzekerheid in de economie
kan men zich afvragen of een hogere groei gewenst is.
3.2 Economische kracht van het MKB
Over de Regionaal-Economische Thermometer
De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet de
economische kracht van het midden- en kleinbedrijf (MKB)4
in Nederlandse gemeenten of regio’s en vergelijkt deze met
het landelijk gemiddelde. De economische kracht wordt geme
ten aan de hand van vijf bedrijfseconomische kengetallen:
• Nettowinstmarge: economisch resultaat / omzet
• Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde /
arbeidsvolume
• Investeringsratio: investeringen / bruto toegevoegde waarde
• Liquiditeit: vlottende & liquide middelen / kortlopende
schulden
• Solvabiliteit: eigen vermogen / totaal vermogen

Bron: KvK, bewerking Rabobank

De nettowinstmarge, de arbeidsproductiviteit en de investe
ringsratio geven een indicatie van de waardecreatie van het
MKB. Een krachtig MKB maakt winst, is productief en investeert
ten behoeve van waardecreatie in de toekomst. De liquiditeit
en de solvabiliteit geven een indruk van de financiële gezond
heid van het MKB. Een hoge liquiditeit stelt het MKB in staat om
onverwachte tegenvallers op te vangen en snel in te spelen op
veranderingen in de markt. Een hoge solvabiliteit duidt op een
hoge buffer voor de (middel-)lange termijn.
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Macro-economische achtergrond
In economisch opzicht was 2009 het slechtste jaar dat de meeste
mensen in Nederland bewust hebben meegemaakt. Dat geldt
voor Nederland als geheel, maar ook voor alle Nederlandse
regio’s. In elke regio was in 2009 sprake van economische krimp
en daar heeft het regionale MKB de lasten van ondervonden.
In 2010 herstelde de economie zich, maar door de recente
schuldencrisis zwakte de groei in 2011 weer af, om aan het
einde van vorig jaar weer in een recessie te belanden. In die
macro-economische context moeten termen als ‘een hoge
economische kracht’ worden gelezen, in vergelijking met
Nederland als geheel. Aan het einde van deze paragraaf is een
tabel opgenomen met de absolute cijfers.

De economische kracht van het MKB in de IJmond
In de MKB Regio Top 40 worden de veertig Nederlandse regio’s
gerangschikt naar hun economische prestatie in het afgelopen
jaar. De regio IJmond voerde in 2011 de ranglijst aan en was
daarmee de winnaar van de MKB Regio Top 40. Het MKB in de
regio wordt gekenmerkt door zowel een hoge waardecreatie als
een goede financiële gezondheid. Alleen het investeringsniveau
bleef enigszins achter op het landelijk gemiddelde. Onder
staande figuren tonen de scores van de IJmond, de MRA en de
gemeenten op de vijf indicatoren ten opzichte van Nederland.
Figuur 3.6 laat duidelijk zien dat de IJmond een krachtig MKB
heeft ten opzichte van Nederland als geheel, evenals de MRA.

Figuur 3.6: Economische kracht van het MKB (2011)

Figuur 3.7: Economische kracht van het MKB (2011)

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank
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De positie van regio’s op de MKB Regio Top 40 is niet altijd
vanuit regionaal-economische kenmerken te verklaren.
De Top 40 gaat immers over de kracht van het MKB, niet over
de regionale economie. Een gunstig vestigingsklimaat draagt
daar wel aan bij en in die zin spelen de ligging van de IJmond in
een omgeving met een hoge economische en demografische
dichtheid en de daarmee gepaard gaande ruime arbeids- en
afzetmarkt het MKB in de kaart. Een groot deel van de nummer
1 positie heeft echter te maken met ondernemerschap, vooral
als het gaat om de financiële gezondheid of, anders gezegd,
de mate waarin ondernemers hun huishoudboekje op orde
hebben. De hoge arbeidsproductiviteit heeft de regio vooral te
danken aan het grote belang van de industrie, een sector waarin
kapitaalgoederen een grote rol spelen waardoor de productie
per arbeidskracht relatief hoog is.

De MRA bestaat uit 36 gemeenten. In de tabel op de volgende
pagina is per indicator aangegeven wat de positie is van die
36 gemeenten. De uiteindelijke positie is gebaseerd op de
gemiddelde positie op de vijf indicatoren.
Uit de tabel blijkt dat forse verschillen bestaan tussen de vijf
gemeenten in de IJmond. De twee economische zwaargewich
ten Beverwijk en Velsen staan op de vierde en negende plaats.
In Uitgeest is de economische kracht het grootst en ook Heems
kerk scoort bovengemiddeld. Hekkensluiter binnen de MRA is
Haarlemmerliede c.a., met lage scores op de vijf indicatoren.
Verder valt op dat de hoge notering van de vier eerstgenoemde
gemeente niet te danken is aan dezelfde indicatoren. Zo moet
Velsen het vooral hebben van een hoge investeringsratio en
liquiditeit, terwijl in Beverwijk de hoge winstgevendheid, liqui
diteit en solvabiliteit opvallen. In Uitgeest is de winstgevenheid
overigens het hoogst van alle gemeenten in de MRA.

“De IJmond heeft een krachtig MKB,
ten opzichte van Nederland als geheel
én de Metropoolregio Amsterdam.”
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Tabel 3.1 Ranglijst economische kracht MKB (2011)
Bron: Rabobank

									
		
Positie
Ouder-Amstel
1
Uitgeest
2
Uithoorn
3
Beverwijk
4
Weesp
5
Amstelveen
6
Haarlemmermeer
7
Hilversum
8
Velsen
9
Wormerland
9
Heemskerk
11
Naarden
12
Amsterdam
13
Landsmeer
14
Aalsmeer
15
Almere
16
Zaanstad
16
Beemster
18
Diemen
19
Bloemendaal
20
Laren
20
Heemstede
22
Wijdemeren
22
Huizen
24
Zeevang
25
Blaricum
26
Lelystad
26
Purmerend
26
Edam-Volendam
29
Haarlem
30
Zandvoort
30
Bussum
32
Oostzaan
33
Waterland
34
Muiden
35
Haarlemmerliede c.a.
36

Nettowinstmarge
3
1
21
6
8
12
11
7
20
19
27
5
18
2
10
15
24
13
33
4
17
14
22
31
34
9
26
25
16
28
23
30
29
35
32
36

Arbeidsproductiviteit
1
6
3
21
4
17
15
12
16
7
28
11
24
9
2
14
19
29
10
13
18
5
23
8
36
20
35
32
33
25
31
30
26
34
27
22

Investeringsratio
31
24
8
17
36
6
4
25
9
22
5
33
13
20
21
1
14
23
12
18
32
30
28
35
3
27
2
15
34
10
16
19
11
7
29
26

Liquiditeit Solvabiliteit
1
1
8
5
6
9
2
8
3
4
22
7
13
25
14
11
5
20
12
10
11
2
20
6
18
3
34
12
19
30
23
34
16
14
4
19
25
18
35
29
10
22
33
21
15
15
17
13
9
27
32
24
26
23
24
16
7
28
27
33
21
32
28
17
29
35
36
26
30
31
31
36
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De vijf indicatoren onder de loep
Nettowinstmarge
Winst maken is een voorwaarde om op langere termijn te overle
ven. De nettowinstmarge geeft weer welk deel van de omzet, na
aftrek van alle operationele bedrijfskosten (inclusief afschrijvin
gen, belastingen, rentelasten en dividend), onder de streep over
blijft. De nettowinstmarge wordt berekend door het economisch
resultaat te delen door de omzet. De nettowinstmarge van het
MKB in Nederland bedroeg in 2011 0,9 procent. In de IJmond
bedroeg de nettowinstmarge maar liefst 3,1 procent in 2011.
Vooral Beverwijk droeg hieraan bij. In Uitgeest was de winst
gevendheid opvallend hoog, maar het economisch gewicht
van die gemeente in het totaal is beperkt.

De nettowinstmarge is in heel Nederland verslechterd sinds het
uitbreken van de economische recessie. De oorzaak hiervoor ligt
in een druk op de afzet, zowel in volume als prijs, gecombineerd
met slechts geleidelijk aanpasbare vaste kosten. Personeels
kosten vormden een van deze hoge kostenposten. Bedrijven
hebben de afgelopen jaren veel personeel in dienst gehouden,
terwijl er minder werk voor hen was. Ook ten opzichte van 2010
daalde de winstgevendheid van het MKB. In de IJmond (-0,4
procentpunt) was die daling groter dan landelijk (-0,1 procent
punt), maar de winstgevendheid in de IJmond was in 2010 dan
ook erg hoog. Vooral nu het economische herstel langer op zich
laat wachten, zullen bedrijven de pijn van een verdere winst
daling ervaren en hun personeelsbestand versneld aanpassen,
waardoor de werkloosheid het komende jaar verder oploopt.

Figuur 3.8: Nettowinstmarge
Bron: Rabobank

“De nettowinstmarge
is verslechterd sinds
het uitbreken van de
economische crisis.”
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Arbeidsproductiviteit
De arbeidsproductiviteit geeft een indruk van de efficiëntie
van het productieapparaat, inclusief arbeidskrachten. Zij wordt
gemeten door de bruto toegevoegde waarde te delen door
het totale arbeidsvolume (fte) en geeft daarmee aan wat één
fulltime medewerker in één jaar aan waarde toevoegt. De
arbeidsproductiviteit is bij uitstek een indicator die sterk verschilt
per sector. Hoe hoger de kapitaalsintensiteit (en dus hoe lager de
arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo heeft
de (kapitaalintensieve) MKB-industrie in Nederland een arbeids
productiviteit van € 93.000 en bedraagt de toegevoegde waarde
van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca
‘slechts’ € 44.000.

Daardoor hebben regio’s met veel industrie doorgaans een rela
tief hoge arbeidsproductiviteit. Naast de sectorstructuur hebben
ook de schaalgrootte, de structuur en de opzet van bedrijven
(innovatiegraad) en het opleidingsniveau van de werknemers
invloed op de arbeidsproductiviteit. In de jaren tot aan de crisis
is de arbeidsproductiviteit bij het midden- en kleinbedrijf in
Nederland toegenomen, vooral door een toename van de totale
bruto toegevoegde waarde. Sinds de crisis daalde de arbeids
productiviteit. De productie kromp, terwijl de werkgelegenheid
in eerste instantie redelijk op peil bleef. De productie per mede
werker is daardoor in die periode gedaald. In 2011 is de arbeids
productiviteit in alle regio’s weer licht gestegen, wat vooral het
gevolg is van ontslagen bij veel midden- en kleinbedrijven en
de daarmee gepaard gaande oplopende werkloosheid.
De arbeidsproductiviteit van het MKB in Nederland bedroeg in
2011 € 73.400. In de IJmond was die met € 83.300 beduidend
hoger. Zoals gezegd heeft dit vooral te maken met het grote
belang van de industrie in de regio. Beverwijk en Velsen hebben
een arbeidsproductiviteit van respectievelijk € 85.100 en € 88.500.

Figuur 3.9: Arbeidsproductiviteit
Bron: Rabobank

€90.000

€85.000
€80.000
€75.000

€70.000
€65.000
IJmond
2010

MRA

Nederland

2011

43

Investeringsratio
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde
waarde dat bedrijven investeren. Deze indicator geeft een indruk
van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren
(zowel uitbreidingsinvesteringen als vervangingsinvesteringen)
en vertrouwen heeft in de toekomst. Aangezien we investe
ringen kunnen zien als het uitstellen van bedrijfswinsten ten
behoeve van opbrengsten in de toekomst, kunnen investeringen
worden gezien als een vorm van waardecreatie, alleen dan in de
toekomst. De afgelopen vijf jaar schommelde de MKB-investe
ringsratio in Nederland. In de jaren tot aan de crisis zien we bij
het MKB een stijging van zowel de investeringen als de bruto
toegevoegde waarde. In 2009 namen beide af, om in 2011 weer
te groeien.

De investeringsratio van het MKB in Nederland bedroeg in 2011
ruim 23 procent. In hetzelfde jaar was de investeringsratio in de
IJmond ruim 21 procent. Daarmee is dit de enige indicator waar
op de regio onder het landelijk gemiddelde scoort. Positief is wel
dat de investeringsratio met bijna een procentpunt is gestegen
ten opzichte van 2010.
Liquiditeit
Een gezond bedrijf is voldoende liquide. De liquiditeit van
ondernemingen wordt gemeten als de verhouding tussen de
vlottende activa (liquide middelen en activa die binnen een
jaar kunnen worden omgezet in geld, bijvoorbeeld voorraden
en debiteuren) en het korte vreemd vermogen op de balans.
Hiermee krijgen we inzicht in de mate waarin een bedrijf kan

Figuur 3.10: Investeringsratio
Bron: Rabobank

“De investeringsratio
is gestegen.”
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voldoen aan zijn kortlopende financiële verplichtingen. Bedrijven
moeten een buffer van liquide middelen aanhouden om in staat
te blijven onverwachte uitgaven te doen. Daarnaast kan een
bedrijf door liquiditeiten aan te houden sneller inspelen op de
wensen van de consument (‘cash is king’). Verschillende aspec
ten hebben invloed op de liquiditeit. Zo kan een te sterke groei
van de onderneming tot liquiditeitsproblemen leiden, maar ook
seizoensinvloeden kunnen van belang zijn.
Een onderneming kan winst maken, maar toch een gebrek aan
liquide middelen hebben. Dit komt doordat opbrengsten en
kosten (ook in de tijd) niet altijd gelijk zijn aan inkomsten en uit
gaven. Het komt dus voor dat een onderneming bij de verkoop
van haar producten en diensten niet in staat is voldoende liquide

Figuur 3.11: Liquiditeit
Bron: Rabobank

“De liquiditeit van het
MKB in de regio is hoog.”
middelen te genereren om de operationele kosten (personeel,
grondstoffen et cetera) te kunnen voldoen. De regio Groot-Rijn
mond vormt hiervan een voorbeeld. In 2011 had het MKB daar
een relatief hoge nettowinstmarge (2,2 procent), maar een
relatief lage liquiditeit (0,9).
In de afgelopen vijf jaar is de liquiditeit van het Nederlandse MKB
gedaald. Van 1,36 in 2006 tot 1,20 in 2011. Sinds het begin van de
economische recessie zijn zowel de liquide middelen en de vlot
tende activa als het korte vreemd vermogen afgenomen, maar
de eerste dus harder dan de laatste. In de IJmond is de liquiditeit
van het MKB erg hoog (1,5), wat vooral is toe te schrijven aan
Beverwijk (1,7).
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Solvabiliteit
Door ten slotte de solvabiliteit te meten, krijgen we in beeld in
hoeverre het bedrijfsleven ‘vlees op de botten’ heeft. Een goede
solvabiliteit duidt op een buffer waarmee een onderneming
onverwachte tegenvallers kan opvangen of groei kan finan
cieren. De solvabiliteitspositie geeft dus aan in welke mate het
bedrijfsleven in staat is om op de lange termijn aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Hierbij gaat het dus niet alleen om
de kortlopende schulden (zoals dit het geval is bij de liquiditeit),
maar om alle schulden. Hoe groter het aandeel van het eigen
vermogen ten opzichte van het totaal vermogen, hoe hoger de
solvabiliteit van een onderneming en hoe groter de buffer om
verliezen op te vangen of groei te financieren. Hoe meer vreemd
vermogen, des te lager is de solvabiliteit. Solvabiliteit is ook

“De solvabiliteit blijft
op peil door de lage
investeringsbereidheid
van bedrijven.”

afhankelijk van de fase waarin een bedrijf zich bevindt. Bij over
names en starters is de solvabiliteit de eerste jaren vaak lager.
In de afgelopen vijf jaar is de solvabiliteit van het MKB in de
veertig regio’s redelijk op peil gebleven. Dat de solvabiliteit sinds
het uitbreken van de crisis niet sterk is gedaald, heeft te maken
met het feit dat de schulden van bedrijven slechts mondjesmaat
toenamen door de lage investeringsbereidheid. De onzekerheid
bij bedrijven is nog steeds groot en dit beïnvloedt het producen
tenvertrouwen negatief. Het stimuleert bedrijven niet om inves
teringen te financieren met vreemd vermogen en leidt ertoe dat
de solvabiliteit relatief hoog blijft, ondanks een eventuele daling
van het eigen vermogen.

Figuur 3.12: Solvabiliteit
Bron: Rabobank
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De solvabiliteit van het MKB in Nederland bedroeg in 2011
27 procent, in de IJmond maar liefst 34 procent. In Heemskerk
was de solvabiliteit het hoogst, maar het is wederom Beverwijk,
door de grotere economische omvang, aan wie de regio de
hoge totaalscore heeft te danken.
3.3 Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is momenteel een belangrijk thema dat de
komende jaren, zo niet decennia, alleen maar aan actualiteit zal
toenemen. Overal in Nederland klinken geluiden van tekorten
aan vaklieden en tekorten in groeisectoren, zoals de zorg. De
oorzaak hiervan ligt enerzijds in de demografische ontwikkeling,

waar in hoofdstuk 1 al aan werd gerefereerd. De grote groep
babyboomers bereikt vanaf nu de pensioengerechtigde leeftijd,
waardoor een grote uitstroom van mensen op de arbeidsmarkt
plaatsvindt. Aan ‘de onderkant’ wordt dit gat maar ten dele op
gevuld, waardoor de beroepsbevolking krimpt. In kwantitatieve
termen zijn er dus simpelweg minder mensen beschikbaar. Maar
ook in kwalitatieve zin groeien de knelpunten. Vooral in techni
sche beroepen lopen de tekorten aan personeel op, onder meer
door de afnemende populariteit van technische opleidingen. De
tekorten in de zorg hebben vooral te maken met de sterke groei
van de sector in de afgelopen tien jaar, maar ook in de komende
decennia.

Tabel 3.2 Kengetallen economische kracht MKB
Bron: Rabobank

									
		
		

IJmond
2010

MRA
2011

2010

Nederland		
2011

2010

2011

Waardecreatie							
Nettowinstmarge
3,5%
3,1%
2,0%
1,9%
1,0%
0,9%
Arbeidsproductiviteit
€ 85.288
€ 86.086
€ 81.829
€ 83.278
€ 72.166
€ 73.420
Investeringsratio
21%
21%
22%
23%
23%
23%
								
Financiële gezondheid							
Liquiditeit
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
Solvabiliteit
34%
34%
35%
35%
28%
27%
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Figuur 3.13 toont de opbouw van de bevolking bezien vanuit de
arbeidsmarkt. Een groot deel van de totale IJmondse bevolking is
jonger dan 15 (18 procent) of ouder dan 64 (17 procent) en wordt
niet tot de potentiële beroepsbevolking gerekend. Van de groep
in de leeftijd 15 tot 65 jaar (de potentiële beroepsbevolking, 65
procent) stelt een deel zich niet beschikbaar op de arbeidsmarkt
(17 procent van de totale bevolking). Dat kan een keuze zijn
(studenten, huismoeders/-vaders) of gedwongen zijn (arbeids
ongeschiktheid). Dat betekent dat nog niet de helft van de totale
bevolking (48 procent) zich beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt.
Van die groep was in 2010 in de IJmond 4,6 procent werkloos, in
Nederland als geheel 5,4 procent. Daarmee heeft Nederland in
Europees perspectief overigens een zeer lage werkloosheid.

Het deel van de totale bevolking dat zich beschikbaar stelt voor
werk (48 procent) heeft dus met twee factoren te maken. Ten
eerste met de bevolkingsopbouw. Hoe groter het belang van
kinderen en senioren, hoe kleiner het deel dat voor werk in aan
merking komt. Gezien de toenemende vergrijzing in Nederland,
en ook de IJmond, zal die factor verder toenemen. De tweede
factor is de arbeidsparticipatie (figuur 3.14). Het deel van de be
volking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar dat zich beschikbaar stelt
op de arbeidsmarkt zal moeten toenemen om aan de vraag naar
arbeid te kunnen voldoen. In de IJmond is de arbeidsparticipatie
met 73 procent hoger dan landelijk (71 procent), zoals we vaker
zien in meer stedelijke gebieden. In de leeftijdsgroep van 25 tot
55 jaar ligt de participatie zelfs bijna op 90 procent. Van de groep
tussen 15 en 25 jaar hoeven we geen veel hogere participatie

Figuur 3.13: Bevolkingsopbouw volgens beroepsbevolking (2010)

Figuur 3.14: Arbeidsparticipatie (2010)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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te verwachten, aangezien daar veel scholieren en studenten bij
zitten. De arbeidsparticipatie van de bevolking in de leeftijd van
55 tot 65 jaar is echter erg laag, zowel in de IJmond als landelijk
net boven de 50 procent. Veel van hen maken nog gebruik van
prepensioen, maar door de afschaffing daarvan zal de participa
tie, en daarmee het arbeidsaanbod, in die groep toenemen. Ook
de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd draagt op
termijn bij aan het arbeidsaanbod.
Niet iedereen is zich bewust van het toekomstige tekort op de
arbeidsmarkt. Dat heeft deels te maken met de economische
recessie van 2009 en de huidige onzekere economische situatie.
Tot voor kort nam het aantal werklozen fors toe in Nederland,
alsook in de IJmond (figuur 3.15). Tijdens de economische hoog
conjunctuur in 2007 en het grootste deel van 2008 daalde het

aantal werklozen drastisch. Vanaf het moment dat de financiële
crisis de reële economie raakte en omsloeg in een economische
recessie, nam het aantal werklozen even snel toe. In de periode
van oktober 2008 tot maart 2010 groeide het aantal werklozen
in Nederland met 117.000, in de IJmond met ruim 800 (in beide
gevallen ongeveer 30 procent). Daarna daalde het aantal werklo
zen weer, in Nederland met 13 procent, in de IJmond met slechts
6 procent. De figuur laat zien dat het totale aantal werklozen in
de IJmond ruim 10 procent lager ligt dan begin 2007, maar ruim
boven het niveau ligt van het begin van de recessie. Dat geldt in
mindere mate ook voor Nederland. In de MRA als geheel is het
aantal werklozen voor de recessie minder hard gedaald, tijdens
de recessie minder hard gestegen en sinds begin 2010 harder
gedaald dan in de IJmond.

Figuur 3.15: Ontwikkeling aantal niet werkende werkzoekenden (NWW)
Bron: UWV, bewerking Rabobank
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Pendel
Met een werkgelegenheid van 69.000 banen is de IJmond een
belangrijke werkverschaffer voor de eigen beroepsbevolking,
maar ook voor de omgeving. De dagelijkse pendelstromen
zijn dan ook groot en zijn een doorn in het oog van de bereik
baarheid van het gebied. In Beverwijk en Velsen, met samen
77 procent van de regionale werkgelegenheid, zijn de inkomen
de pendelstromen het grootst (figuur 3.16). Dagelijks komen in
Beverwijk en Velsen respectievelijk 12.400 en 18.900 werknemers
de gemeente in. De uitstroom bedraagt respectievelijk 11.000 en
18.700 personen. In dat opzicht is ook Heemskerk opvallend.
Vanuit die gemeente pendelen dagelijks 12.800 personen naar
hun werk. Dit inkomende pendelstroom is met 4.400 beperkt,
waaruit blijkt dat Heemskerk vooral een woongemeente is.

Net als de migratiestromen in hoofdstuk 1 wordt hier de richting
van de pendelstromen beschreven. Figuur 3.17 gaat uit van de
beroepsbevolking in de IJmond en geeft weer waar de leden
daarvan werken. In Beverwijk en Velsen werkt het grootste deel
van de beroepsbevolking in de eigen gemeente. Vanuit Be
verwijk pendelen dagelijks ook veel mensen naar Velsen en in
mindere mate Amsterdam, terwijl de pendelaars in Velsen meer
op Haarlem, Amsterdam en Haarlemmermeer zijn gericht. De
beroepsbevolking in de andere drie gemeenten zijn voor een
groter deel op de werkgelegenheid buiten de eigen gemeente
aangewezen. Voor Haarlemmerliede c.a. zijn Haarlem, Amster
dam en Haarlemmermeer belangrijke werkgemeenten, voor
Heemskerk zijn dat Beverwijk, Velsen en Amsterdam en vanuit
Uitgeest reizen werknemers dagelijks vooral op en neer naar
Amsterdam, Beverwijk en Zaanstad.

Figuur 3.16: Pendel

Figuur 3.17: Richting van uitgaande pendel (2009)

Bron: LISA, bewerking Rabobank

Bron: CBS, bewerking Rabobank
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De herkomst (de woongemeente) van de werknemers in de vijf
IJmondse gemeenten is weergegeven in figuur 3.18. Voor alle
vijf geldt dat het grootste deel in de eigen gemeente woont. In
Beverwijk komt daarnaast een groot deel uit Heemskerk. De drie
‘woongemeenten’ Haarlemmerliede c.a., Heemskerk en Uitgeest
ontvangen dagelijks weinig pendelaars. Velsen is echter een
belangrijk werkcentrum voor de directe omgeving, maar ook ver
daarbuiten. Naast Beverwijk en Heemskerk zijn Haarlem, Alkmaar,
Heerhugowaard en Zaanstad belangrijke herkomstgemeenten.
3.4 Conclusie
De industrie is een conjunctuurgevoelige sector en krijgt vaak als
een van de eerste sectoren te maken met conjuncturele schom
melingen. Het grote belang van de industrie in de IJmondse

Figuur 3.18: Herkomst van inkomende pendel (2009)
Bron: CBS, bewerking Rabobank
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economie maakt de regio als geheel een conjunctuurgevoelige
regio. Dat zien we duidelijk terug in de werkgelegenheidsont
wikkeling in de afgelopen tien jaar, die grilliger was dan de lan
delijke ontwikkeling. Het blijkt ook uit de economische prestaties
van het gehele bedrijfsleven. Tijdens de economische recessie
van 2009 reageerde de IJmondse economie heftiger dan het
Nederlandse bedrijfsleven als geheel. De afhankelijkheid van
de industrie, Tata Steel in het bijzonder, komt hier dus duidelijk
naar voren. Niet alleen omdat het de economische motor is, ook
omdat ontwikkelingen in de sector de hele regio beïnvloeden.
De economische recessie heeft ook gevolgen gehad voor de
arbeidsmarkt. Tussen oktober 2008 en maart 2010 steeg het
aantal werklozen met 30 procent, zowel in de IJmond als in
Nederland als geheel. Toch is de werkloosheid in ons land, en
ook in de IJmond, relatief laag. Dat heeft alles te maken met
structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Gezien de ingezette
vergrijzing krimpt de potentiële beroepsbevolking in de komen
de decennia, wat zal moeten worden opgevangen door de
instroom van arbeidskrachten en/of een hogere arbeidspartici
patie. Het gaat echter niet alleen om absolute aantallen. Er
ontstaat ook een mismatch tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, wat vooral neerkomt op een tekort aan technisch
en zorgpersoneel. Beide typen arbeidskrachten zijn van groot
belang voor de IJmond, waardoor er alles aan gelegen is om
hier tijdig op in te spelen.
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De voorgaande drie hoofdstukken beschreven de demografie, het
woon- en leefklimaat en de economie van de IJmond. Hieruit volgt
een groot aantal sterke, maar ook zwakke kenmerken van de regio.
Tijdens de eerste workshop met stakeholders uit de regio is uitvoerig
gediscussieerd over deze kenmerken. In het schema op pagina 54
zijn de sterke en zwakke punten uit de analyse en de workshop
weergegeven. Ook wordt ingegaan op een vijftal thema’s die door
de deelnemers van groot belang werden geacht. Deze thema’s
zijn: 1) aantrekkelijkheid van het gebied, 2) industrie & Tata Steel,
3) infrastructuur & ruimte, 4) relatie met de MRA/Amsterdam en
5) bestuurlijke slagkracht.
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Demografie			
Sterkten
Zwakten
Bevolkingsgroei ’00-’11 (totaal & 15 tot 25 jaar)
Bevolkingskrimp ’00-’11 (25 tot 45 jaar)
Bevolkingsgroei 20 tot 30 jaar tot 2020
Bevolkingskrimp 20 tot 30 jaar na 2020
Forse groei eenpersoonshuishoudens tot 2040
Beperkte bevolkingsgroei tot 2040
Vergrijzing (zorg)
Vergrijzing (arbeidsmarkt)
Positief migratiesaldo
Negatief migratiesaldo Velsen
Relatief veel gezinnen		
Woon- en leefklimaat		
Sterkten
Zwakten
Strand en duingebied
Horizonvervuiling
Openheid in delen van IJmond
Geluidsoverlast
		
Fijnstofproblematiek
				
Winkel- en horecavoorzieningen op peil
Veel leegstand
			
Veel grote woningen
Weinig woningen voor eenpersoonshuishoudens
Veel koopwoningen
Groei te koop staande woningen
Complementariteit woningbestand aan Amsterdam
Dalende huizenprijzen
Economie		
Sterkten
Zwakten
Werkgelegenheidsgroei tot 2008
Werkgelegenheidskrimp na 2008
Groot industriëel cluster
Onvoldoende kennis over binding Tata Steel
Complementair aan Amsterdam (productie-diensten)		
Grote bouwsector
Bouwsector verkeert momenteel in zwaar weer
Groeisectoren: zorg, diensten, detailhandel & horeca
Krimpsectoren: industrie & logistiek
			
Bovengemiddelde winst- en productiegroei
Lage investerings- en arbeidsvolumegroei
Hoge winstgevendheid en arbeidsproductiviteit
Lage investeringsratio en werkgelegenheidsfunctie
Relatief slechte prestatie bedrijfsleven 2009 & 2010		
			
Hoge arbeidsparticipatie 25 tot 55 jaar
Lage arbeidsparticipatie 55 tot 65 jaar
Belangrijke werkfunctie voor de omgeving
Beperkte daling aantal werklozen na de recessie
			
Haven en Noordzeekanaal; poort van Amsterdam		
Veel ontsluitingswegen
Grote pendelstromen (congestie)
Werkmentaliteit
Weinig ondernemerschap & innovatie
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Tijdens de eerste workshop is de deelnemers ook gevraagd om de sterke en zwakke
kenmerken van de IJmond te prioriteren, om op basis daarvan te kunnen bepalen op
welke punten met name actie is vereist. Daaruit bleek dat een vijftal thema’s door de
deelnemers van groot belang werd geacht, waarbinnen een aantal sterke en zwakke
punten zijn benoemd. De thema’s zijn: 1) aantrekkelijkheid van het gebied, 2) industrie
& Tata Steel, 3) infrastructuur & ruimte, 4) relatie met de MRA/Amsterdam en 5) be
stuurlijke slagkracht. Tijdens de tweede workshop zijn deze thema’s besproken: welke
knelpunten zijn er, wat zijn de kansen voor verbetering en versterking, welke acties zijn
daarvoor nodig en wie is daarvoor verantwoordelijk. Hieronder worden per thema de
uitkomsten van de workshop beschreven.

“Een projectgroep moet de
aantrekkelijkheid van de
IJmond
versterken.”

Aantrekkelijkheid van het gebied
De algemene indruk van de deelnemers is dat de IJmond wat betreft leefomgeving en
voorzieningen veel te bieden heeft maar het een slecht imago heeft, met name Bever
wijk en Velsen. Dat is voor een deel terecht. De centra van de gemeenten worden als
saai en ongezellig ervaren, vooral voor jongeren zijn er weinig voorzieningen en voor
toeristen is alleen het strand interessant. Om dit te verbeteren zou een projectgroep
moeten worden opgesteld die, in de vorm van een brede visie en een projectplan, de
aantrekkelijkheid van de IJmond versterkt. Dat is niet gemakkelijk. De projectgroep zou
moeten worden gevuld met belanghebbenden uit verschillende gremia (onder meer
de gemeenten, detailhandel, horeca en woningbouw(corporaties)) met een goede
vertegenwoordiging van de hele IJmond.
Een belangrijk aandachtspunt is dat in de visie duidelijke en bewuste keuzes worden
gemaakt: wat komt waar? Daarnaast moet de IJmond uitgaan van haar eigen kracht,
niet concurreren met bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam en juist de complementari
teit aan de omgeving zoeken. Dat laatste geldt ook intern. De gemeenten in de IJmond
zijn op veel punten verschillend, maar vullen elkaar daardoor ook goed aan. Juist daar
om is een gebiedsbrede visie nodig.
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“Industrie is
de motor van
de IJmondse
economie.”

Punten die volgens de deelnemers in de visie moeten worden opgenomen, zijn:
• 	Herstructurering van de winkelcentra met heldere en strakke locatiekeuzes wat
betreft winkels, horeca, voorzieningen en woningen.
• 	Voorzieningen voor jongeren.
• 	
Zorgvoorzieningen voor senioren.
• 	Promotie van en verbindingen tussen het strand en andere toeristische
voorzieningen, zoals de horeca, de zeesluizen, de historische centra en
Spaarnwoude.
Industrie & Tata Steel
De industrie is de motor van de IJmondse economie en binnen de industrie is dat van
oudsher Corus, inmiddels Tata Steel. Het grote belang van de industrie, en Tata Steel in
het bijzonder, brengt ook afhankelijkheid met zich mee. Dat hoeft niet verkeerd te zijn
als sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. De deelnemers van de workshop zetten
hier vraagtekens bij. Zij geven aan geen zicht te hebben op de regionale binding van
Tata Steel en benoemen het gevaar van een eventueel toekomstig vertrek van het
bedrijf. Het is echter zeer de vraag of dat een gegronde angst is. Tata Steel heeft
namelijk wel degelijk binding met de regio en levert een belangrijke bijdrage als het
gaat om onderwijs, innovatie, infrastructuur, milieubelasting en ondersteuning van
evenementen. Daarvoor heeft het bedrijf zelfs platforms opgericht waarbinnen nauw
wordt samengewerkt met stakeholders. Niet alle belanghebbende partijen in de regio
zijn dus voldoende op de hoogte van de rol die Tata Steel speelt. Die rol blijkt groter
dan door velen gedacht. Om die reden strekt het tot de aanbeveling om een construc
tief overleg te starten, waarbinnen duidelijk wordt wat de huidige rol van Tata Steel is,
wat de gemeenten, gelieerde ondernemers en Tata Steel van elkaar verwachten en
welke sociale en economische initiatieven gezamenlijk kunnen worden opgepakt.
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Infrastructuur & ruimte
De dagelijkse inkomende en uitgaande pendelstromen leggen een grote druk op het
regionale verkeersnetwerk. Dat geldt zowel voor de ontsluitende snelwegen als binnen
de kernen. De deelnemers geven aan dat dit tot knelpunten leidt. De grote druk op het
wegennet wordt erkend door de gemeenten. Zij startten gezamenlijk het program
ma IJmond Bereikbaar, met het opstellen van een bereikbaarheidsvisie als één van de
belangrijkste resultaten. Ook in dit geval lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de
ervaring van ondernemers en wat in werkelijkheid al gebeurt. Goede communicatie is
dus ook hier van belang. Door een goede samenwerking tussen ondernemers(orga
nisaties) en de gemeenten kan bovendien de lobby richting de provincie en het Rijk
worden versterkt.

“De dagelijkse
pendelstromen
leggen een
grote druk op
het verkeers
netwerk.”

Wat betreft ruimte om te ondernemen doen zich ook knelpunten voor. In de haven
zijn de grenzen bereikt en de angst bestaat dat Amsterdam een claim legt op de
milieuruimte van de IJmond. Daarom geldt ook hiervoor dat samenwerking tussen de
gemeenten van groot belang is. Ook de samenwerking met Zaanstreek en Haarlem
wordt in dit kader genoemd. Ruimte is schaars en men zal in gezamenlijkheid moeten
zoeken naar mogelijkheden. Genoemde mogelijkheden ter verruiming van de bedrijfs
ruimte zijn:
• 	‘De zee in’. Dit is al vaak onderzocht, maar hier is geen gevolg aan gegeven,
waarschijnlijk vanwege de hoge kosten.
• 	
Intensivering van de bestaande ruimte, à la Businesspark IJmond.
• 	
Ontwikkeling Wijkermeerpolder.
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Relatie met de MRA/Amsterdam
De relatie met de MRA, Amsterdam in het bijzonder, en de wijze waarop men tegen
de hoofdstad aankijkt, verschilt sterk binnen de IJmond. Gemeente Velsen geeft aan
een zeer sterke en goede relatie te hebben met de MRA, terwijl gemeente Beverwijk
de rol van de IJmond binnen de MRA als beperkt beschouwt. Hoe het ook zij, de
IJmond is in sociaaleconomisch opzicht een grote regio en is op een groot aantal
punten complementair aan en onmisbaar voor Amsterdam. De haven, het Noordzee
kanaal en de omvangrijke pendelstromen vormen hiervan goede voorbeelden. Voor
een sterke positie binnen de MRA is het van belang dat de IJmondse gemeenten,
misschien zelfs aangevuld met Haarlem en Zaanstreek, samen optrekken en als één
gesprekspartner optreden voor Amsterdam. Gezien hun economische omvang zullen
Beverwijk en Velsen hierin het voortouw moeten nemen.

“De IJmond is op een groot aantal
punten complementair aan en
onmisbaar voor Amsterdam.”
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“Er is behoefte
aan een
duidelijke visie
op de sociaalculturele,
fysieke en
economische
ontwikkeling.”

Bestuurlijke slagkracht en samenwerking
Bij elk van de vier hierboven beschreven thema’s speelt de overheid een grote rol.
Hoewel ondernemers en andere partijen ook een rol spelen, is het versterken van die
thema’s onmogelijk zonder de steun en actie van de gemeenten. Volgens de deelne
mers is terreinwinst te boeken als het gaat om bestuurlijke slagkracht en samenwerking.
Zij hebben behoefte aan een duidelijke visie op de sociaal-culturele, de fysieke en de
economische ontwikkeling van de IJmond.
Dat gemeenten een eigenbelang hebben en daarvoor opkomen is logisch en niet ver
keerd. Veel zaken spelen immers op lage geografische schaal. De economie houdt zich
doorgaans echter niet aan gemeentegrenzen en veel ontwikkelingen gaan die grenzen
dan ook te boven. Het is daarom van belang dat op die terreinen de samenwerking
wordt gezocht. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn de zorg, toerisme en recre
atie, woningbouw, de rol binnen de MRA en de relatie met Tata Steel. Op een aantal
terreinen wordt al voortvarend samengewerkt, zoals de milieudienst en op het gebied
van infrastructuur. Idealiter worden de visies op de bovengemeentelijke thema’s van de
gemeenten in een gezamenlijke sociaaleconomische visie uitgewerkt. Ondernemers
geven aan daar behoefte aan te hebben.
Het programma IJmond Veelzijdig, gestart in 2005 en gericht op de economische
ontwikkeling van de IJmond, is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking
tussen de gemeenten. Veel onderwerpen die in dit rapport aan de orde komen, zijn ook
tijdens het programma behandeld, in de vorm van bovenlokale, economische projec
ten. In 2011 sloot IJmond Veelzijdig haar deuren. In 2012 worden de laatste projecten
uitgevoerd en in 2013 wordt het programma stopgezet. Het zou de economie van de
regio ten goede komen als een dergelijk programma opnieuw wordt opgezet.
Ondernemers hebben ook een grote rol. Vaak krijgen gemeenten vanuit verschillende
hoeken kritiek op hun beleid. Voor ondernemers is het daarom van belang om een
eenduidig geluid te vormen en aan te geven waar zij als groep behoefte aan hebben.
Door in gezamenlijkheid met de gemeenten in gesprek te gaan en aan te geven wat zij
van hen verwachten, kan een constructieve dialoog worden gestart.
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