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Voorwoord
De haven van IJmuiden is misschien wel de grootste troef van de gemeente Velsen. De
ligging aan de monding van het Noordzeekanaal en de groeiende bedrijvigheid maken de
haven tot een kansrijk gebied voor economische bloei. Ook de sector toerisme en recreatie biedt de gemeente een veelbelovend perspectief. Een derde troef is de detailhandel in
het stadscentrum. Kansen voor een betere economie zijn er dus in overvloed. Maar hoe
deze optimaal te benutten? Regionaal-economisch onderzoek van de Rabobank leverde
interessante SWOT-analyses en aanbevelingen op.
De Rabobank is als coöperatieve bank sterk betrokken met haar omgeving. Aan deze
betrokkenheid geeft de bank onder meer uiting door de sociaal-economische ontwikkeling van de regio te ondersteunen. Op initiatief van Rabobank IJmuiden en SantpoortSpaarndam is in 2006 door de afdeling ‘Kennis en Economisch onderzoek’ van
Rabobank Nederland onderzoek verricht naar de economische perspectieven van het
bedrijfsleven in de gemeente Velsen. Het onderzoek gaat uit van drie thema's die de (toekomstige) economische ontwikkeling van Velsen sterk bepalen. De thema's zijn: haven en
industrie; recreatie en toerisme en detailhandel. De in deze brochure opgenomen aanbevelingen zijn het resultaat van dit onderzoek, getiteld ‘Velsen voor de wind’.
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1. Haven IJmuiden: de troef van Velsen
Sterkten

Zwakten

-

- Wegverbinding met achterland is
congestiegevoelig, geen spoorverbinding
- Eenzijdige economische structuur
- Verpaupering van delen havengebied
- Onduidelijke afstemming verantwoordelijkheden Zeehaven IJmuiden NV en gemeente

Ligging aan monding Noordzeekanaal
Sterk machine- en metaalcluster (Corus)
Sterke positie visserij
Groei havenactiviteiten

Kansen

Bedreigingen

- Verdere verbreding havenactiviteiten:
shortsea, offshore en ferry’s en cruises
- Komst containerterminal en verbetering
achterlandverbindingen
- IJmuiden draaischijf voor vis
- Parkmanagement in haven IJmuiden

- Van alles een beetje en gebrek aan profiel
havenactiviteiten
- Lange plan- en realisatietermijnen voor
investeringen in infrastructuur
- Stagnatie in visserij
- Verdere verpaupering delen havengebied

De economie van Velsen is sterk afhankelijk van
activiteiten in en rond de havens. De visserij en
de metaalindustrie met haar havengerelateerde
bedrijvigheid en met name Corus karakteriseren
de gemeente al vele decennia lang. Dit maakt de
lokale economie echter enigszins eenzijdig.
Verbreding van de economische activiteiten is
daarom gewenst. Dat betekent niet dat het roer
om moet, maar verbreden op basis van de sterkten
die het gebied al heeft. De havens kunnen hierbij
op velerlei terreinen dienst doen. Daarom is het
zaak de haven van IJmuiden ook in de toekomst
vitaal te houden. Hoe, dat leest u in de hierna
volgende aanbevelingen.

Economische verbreding

Versterk de verbinding tussen
haven en achterland
Het transport over zee neemt een grote vlucht.
IJmuiden kan door zijn ligging meer shortseaverbindingen aantrekken. Verbeteringen in de
matige verbindingen van IJmuiden met het
achterland vergroten de kans op groei in shortseaverbindingen aanzienlijk. Hierbij gaat het
vooral om de verbindingen over de weg.
Investeringen zijn nodig om de verbinding van
de haven met de snelweg (Pontplein) mogelijk te
maken. Daarnaast is de verbinding van de A8
met de A9 van belang. Ook verbreding van
de A9 is noodzakelijk.

Bouw IJmuiden uit tot facilitair centrum
voor alle facetten van offshore
Om in te spelen op groeimogelijkheden in de
offshore is ruimte nodig. Die heeft Zeehaven
IJmuiden NV. Mede hierdoor heeft zij de bouw
van windmolenparken naar zich toe getrokken.
Ook voor toekomstige projecten moet zij ruimte
reserveren. Naast assemblage en installatie van
windmolenparken valt hierbij eveneens te denken
aan onderhoudswerkzaamheden.

Zet vaart achter de plannen voor
de containerterminal
Om de visserij, shortsea en offshore in een
stroomversnelling te krijgen is een containerterminal in de haven van IJmuiden noodzakelijk.
Plannen voor een kleinschalige terminal die al
komend jaar in werking moet treden, zijn er
inmiddels. Van belang is dat de schaal in de
jaren daarop groeit. De containerterminal moet
ervoor zorgen dat IJmuiden zijn draaischijffunctie in de vis en shortsea kan versterken.

Profilering als vishaven

Visserijsector, zorg voor verduurzaming en vernieuwing
IJmuiden is de grootste vissershaven van Nederland
en heeft een sterke positie in de pelagische visserij,
de vishandel en de verse vis. Mocht de consolidatie
van visafslagen doorzetten, dan maakt IJmuiden
kans om zijn positie te versterken. Ook de viskweek biedt hier kansen. De eerste stappen in de
richting van een succesvolle kweek van tong zijn al
gezet. Ook de gekweekte vis kan via het IJmuidense
viscluster zijn weg naar de klant vinden.

Parkmanagement
in de praktijk
Een voorbeeld van gerealiseerd parkmanagement
is dat op het haven- en
industrieterrein Moerdijk,
waar meer dan 325
bedrijven zijn gevestigd.
Nieuwe ondernemingen
worden verplicht deel te
nemen aan het parkmanagement. Parkmanagement
is voor het Havenschap
Moerdijk meer dan alleen
beheer en onderhoud.
Ook onder meer milieu
en veiligheid, promotie
en acquisitie en reststoffenmanagement zijn als
thema’s in dit verband
uitgewerkt. Een resultaat
uit de praktijk: tijdens
een reststoffenbeurs bleek
enkele jaren geleden dat
een van de gevestigde
bedrijven wekelijks een
grote hoeveelheid kartonnen dozen als bedrijfsafval liet afvoeren. Een
ander bedrijf bleek dozen
in te kopen om producten
te verpakken. De besparing die voortvloeide uit
de samenwerking die
hierop volgde, is illustratief voor goed parkmanagement.

Ontwikkel IJmuiden tot centrale
draaischijf voor vis in Europa
IJmuiden beschikt over grote rederijen en omvangrijke koel- en vriescapaciteiten in de haven. Een
verdere ontwikkeling van IJmuiden tot logistieke
draaischijf voor vis in Europa ligt voor de hand.
Hiertoe is het zaak bestaande diepgevroren visstromen uit te breiden en nieuwe visstromen aan
te trekken. Om deze groei te faciliteren is de eerder genoemde containerterminal vereist, evenals
een ondersteunend overheidsbeleid. Investeringen
en een gecoördineerde actie van de betrokken
bedrijven zijn bovendien noodzakelijk.

Kies voor een duidelijk profiel
van de haven: vis
Door de veelzijdige havenactiviteiten in IJmuiden
bestaat het gevaar dat er ‘van alles een beetje’
gebeurt, maar niets er echt bovenuit steekt.
Daarom is een uitgekiend profiel van groot
belang. Juist door zich nationaal en internationaal te profileren kan IJmuiden ervoor zorgen
dat ook andere activiteiten mee kunnen liften op
de te verwachten groei. Naast staal (Corus) moet
de nadruk sterker op vis komen te liggen. Een
keuze voor ‘vis‘ als leidend thema in dit profiel
kan ook goed aansluiten bij een toeristischrecreatief profiel van IJmuiden.

Verbetering uitstraling en
ondernemersklimaat

Ondernemers, werk (samen) aan plannen en initiatieven ter verbetering
van de openbare ruimte in de haven
Om verpaupering tegen te gaan is actie nodig
van de ondernemers in het havengebied en de
gemeente Velsen. Invoering van parkmanagement kan deze actie structureren.
Parkmanagement geeft sturing aan de inrichting
en het beheer van een bedrijventerrein. Hierdoor
blijft een terrein concurrerend en wordt achteruitgang tijdig aangepakt. In de haven van
IJmuiden zijn ondernemers nog niet enthousiast.
De moeilijkheid is vooral het te verwachten
free-rider gedrag. Bedrijven zijn minder geneigd
om in een gezamenlijk doel, zoals beveiliging,
te investeren wanneer de buurman niet mee
betaalt (zie kader links).

Versterk de toeristisch-recreatieve
functie van de haven door te investeren
in de aantrekkelijkheid van de Halkade
De oprichting van werkgroepen voor delen van
het havengebied kan de samenwerking versterken;
zij vormt een goede opmaat naar parkmanagement. In het Middenhavengebied is al een werkgroep actief. Ook de Halkade kan een dergelijke
werkgroep goed gebruiken. Zij kan een belangrijke rol spelen door plannen uit te werken ter
verbetering van de toeristisch-recreatieve functie
van de haven. De plannen voor deze fisherman’s
wharf zijn in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt.

Gemeente en Zeehaven IJmuiden NV,
leg de verantwoordelijkheden in het
zeehavengebied vast
Wanneer ondernemers uit het havengebied bij de
gemeente Velsen of Zeehaven IJmuiden NV aankloppen met een probleem, zijn de verantwoordelijkheden niet altijd even duidelijk voor de
buitenstaander. Dat geldt overigens ook voor de
organisaties zelf. Ondernemers weten hierdoor
niet bij wie ze voor wat terecht moeten. Meer
transparantie is nodig.

Gemeente, zorg voor een ondernemersloket met één aanspreekpunt
Naast onduidelijke verantwoordelijkheden ervaren
ondernemers de zoektocht naar de juiste contactpersoon binnen de gemeente als moeizaam.
Vertragingen die bedrijven oplopen door moeilijk
te vinden aanspreekpunten en langdurige procedures kunnen kostbaar zijn. Met name starters moeten de weg binnen de gemeente gemakkelijker
kunnen vinden. Gemeente, zorg daarom voor
korte, gestroomlijnde procedures en voor één aanspreekpunt. Dit verbetert het vestigingsklimaat.

Biedt ook ruimte aan niet direct
havengebonden industriële bedrijven in het havengebied
Op dit moment schieten de bestemmingsregelingen in het bestemmingsplan voor het
Zeehavengebied door de gemeente tekort. Er is
te weinig flexibiliteit. Om de groeimogelijkheden
te benutten, is het belangrijk dat zich aan de
kades uitsluitend havengebonden bedrijven
mogen vestigen. Door bijvoorbeeld het terrein
‘de Spoorwegdriehoek’ en een deel van het
Middenhavengebied een ruimere bestemming te
geven, kunnen bedrijven met niet-havengerelateerde activiteiten ook een plaats vinden in het
havengebied. En dat zonder havengebonden
bedrijvigheid in de weg te zitten.

2. Pad naar een sterk toeristisch profiel
Sterkten

Zwakten

-

-

Ligging aan de kust en natuurgebied
Sterk en veelzijdig dagrecreatief aanbod
Vissersplaats
Sterke groei economisch belang toerisme
en recreatie

Horizonvervuiling Corus
Beperkt logiesaanbod
Onaantrekkelijk havengebied
Achterblijvend belang toerisme en recreatie

Kansen

Bedreigingen

- Nieuwe organisatie voor promotie
- Benutten mogelijkheden van groei aantal ferry’s
en cruises voor overige toeristische activiteiten
- Aan elkaar knopen van toeristisch aanbod

- Weinig zichtbare en versnipperde
promotie Velsen
- Geen toeristisch-recreatieve spin-off ferry’s
en cruises
- Te weinig samenwerking tussen toeristischrecreatieve spelers in Velsen

Op toeristisch gebied laat Velsen een sterke groei
zien. De belangrijkste pijlers van toeristisch
Velsen zijn de kust, het duingebied en het recreatiegebied Spaarnwoude. De gemeente profileert
zich echter onvoldoende. En dat terwijl Velsen
over een aantal unieke kenmerken beschikt die
de gemeente kan onderscheiden van de rest van
het Nederlands kustgebied. De historie van de
vissershaven IJmuiden kan hierbij een leidende
rol spelen. Promotie van en specifiek beleid op
de sector is van groot belang.

Zorg voor een goede profilering
van toeristisch Velsen
Een ander belangrijk aspect van een toeristischrecreatief beleid is profilering. Werk het gewenste profiel van de gemeente Velsen als toeristisch
gebied verder uit op basis van de aanwezige
kernkwaliteiten. De kust, de rust en de ruimte
in het gebied zijn belangrijke kwaliteiten, maar
hiermee profileert half Nederland zich al. Een
combinatie met andere kernkwaliteiten moet het
toeristisch product onderscheiden. Als mogelijke
sleutelbegrippen kunnen daarbij ‘gezond’ en
‘sportief’ dienen en als thematiek de unieke
positie van IJmuiden als vissershaven.

Erken de sector toerisme en recreatie
als een vaste pijler in de Velsener
economie en zorg voor een duidelijke
visie en adequaat beleid
Het beleidskader van ‘IJmond Veelzijdig’ voorziet hier gedeeltelijk al in. Binnen dit programma
moet de sector meer ruimte krijgen. Ook de subsidiemogelijkheden die dit programma en de provincie bieden, kunnen beter worden benut. De
gemeente hoeft natuurlijk niet op te draaien voor
de financiering van ondernemersinitiatieven. Wel
is een faciliterend beleid gewenst, waarin ondernemers de ruimte krijgen om hun initiatieven te
ontplooien. Dit geldt overigens voor alle sectoren
in de lokale economie.

Geef toeristische promotie
een prominente plek
Voor de uitvoering van onder meer dit promotiebeleid heeft de gemeente inmiddels gekozen voor
het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau
(ATCB). Het ATCB gaat toeristen werven voor
Velsen, met name voor IJmuiden aan Zee.
De voormalige VVV-Zuid-Kennemerland speelde
in Velsen een rol op de achtergrond en was te
weinig zichtbaar. Hierdoor is het draagvlak van
de VVV onder ondernemers laag.
Het is van groot belang dat toeristen op een
goed bereikbare locatie informatie over Velsen
kunnen krijgen. Bijvoorbeeld op het Pontplein in
het vrijkomende gebouw van vervoersbedrijf
Connexxion.

Zorg met een aantrekkelijke
Halkade voor een beter beeld van
Velsen én Nederland
De ferryverbinding met Engeland en Schotland
biedt een schat aan toeristische kansen voor
Velsen. Dagelijks komen veel buitenlandse toeristen per schip aan in IJmuiden. Maar slechts
een klein deel hiervan maakt gebruik van het
aanwezige toeristisch-recreatieve aanbod. Het
overgrote deel reist direct door naar Amsterdam.
Dit eerste stukje Nederland dat de toeristen zien
is dan ook een zeer onaantrekkelijk, rommelig
havengebied. Dit is noch bevorderlijk voor het
imago van Velsen, noch voor dat van Nederland.
Door een aantrekkelijke Halkade met de
Fisherman’s Wharf (zie kader) krijgen de toeristen een beter beeld van beide. Bovendien worden zij zo eerder verleid tot bestedingen in de
aanwezige detailhandel en horeca. Bij detailhandel valt te denken aan kiosken en winkeltjes met
souvenirs. Daarnaast bestaan er mogelijkheden
om tijdens de ferryvaart excursies aan te bieden.
Bijvoorbeeld in de vorm van een rondvaart door
de haven van IJmuiden of een bezoek aan het
forteiland of Corus.

Fisherman’s Wharf:
benut het toeristisch-recreatief
potentieel van de haven
Om IJmuiden weer het karakter te geven
van een aantrekkelijke stad aan het water,
is het concept van de Fisherman’s Wharf een
kansrijke optie. In dit concept zijn wonen,
werken en recreëren in één gebied verenigd.
Voor het wonen zijn er al plannen in het aangrenzende Oud-IJmuiden. Werken spreekt
met de aanwezige visserij en logistiek, de ferry
en de cruises voor zichzelf. Alleen recreatie is
in de plannen nog te weinig aan bod gekomen. En dat terwijl de kade hiervoor in
potentie juist zo geschikt is. Denk aan de
mogelijkheden voor talrijke terrasjes en
andere horeca-gelegenheden zoals kwalitatief
hoogstaande visrestaurants. Denk ook aan
ligplaatsen voor een bruine vloot, een traditionele zeilvloot met originele negentiendeeeuwse schepen. De Fisherman’s Wharf is een
ambitieus concept, maar zal de investeringen
meer dan waard zijn.

Stem de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden in de regio beter
op elkaar af
Kansen liggen hierbij vooral in het verbinden van
dag- en verblijfsrecreatie. Samenwerking van toeristische ondernemers in de vorm van arrangementen, bieden veel mogelijkheden. Hierdoor kunnen
bezoekers langer in de regio blijven en besteden zij
er meer. Ook investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur leiden tot een betere afstemming van het aanbod. Een voorbeeld hiervan is het
fietsknooppuntennetwerk waarop de IJmond sinds
kort is aangesloten. Door onder meer bezienswaardigheden in de regio, horecagelegenheden en
detailhandel met elkaar te verbinden, kan zo’n
knooppuntennetwerk leiden tot extra (economische) spin-off. Een soortgelijke structuur voor wandelpaden en ruiterroutenetwerken kan toerisme en
recreatie in de regio een extra impuls geven.

Werk samen en laat je horen
Met uitzondering van het kustgebied zijn de toeristisch-recreatieve ondernemers in Velsen niet
sterk georganiseerd. Samenwerking en overleg
zijn nog te incidenteel van aard. Een beter
gestructureerde samenwerking van ondernemers
kan zorgen voor een sterkere lobby naar de overheid en andere belangenorganisaties. Zo zal de
stem van de toeristisch-recreatieve ondernemer in
Velsen beter worden gehoord.

3. Geestdrift, lef en overeenstemming
bepalen toekomst Centrum IJmuiden
Sterkten

Zwakten

- Velserbroek: compleet dagelijks
detailhandelaanbod
- Santpoort-Noord: divers aanbod aan
speciaalzaken
- Centrum IJmuiden: efficiënt winkelen
- Sterke koopkrachtbinding met Velsenaar

- Gering aanbod in mode en luxe in Velsen
- Centrum IJmuiden: onaantrekkelijke openbare
ruimte en winkelgevels
- Centrum IJmuiden: ontbreken recreatieve
winkelfunctie
- Weinig aantrekkingskracht op mensen
van buiten Velsen

Kansen

Bedreigingen

- Aanpak Centrum IJmuiden
- Fasering van plannen
- Combineren van functies: wonen,
winkelen, werken

- Verpaupering winkelgebied zet door
- Onduidelijkheid over plannen Centrum IJmuiden
- Onvoldoende draagvlak bij winkeliers en
gemeente

De gemeente Velsen kent diverse winkelgebieden
met ieder zijn eigen kwaliteiten en zorgpunten.
Santpoort-Noord is klein maar succesvol, met
een verscheidenheid aan speciaalzaken. Het winkelaanbod in Velserbroek richt zich voornamelijk
op dagelijkse goederen. Een voorgenomen uitbreiding van dit aanbod betreft vooral supermarkten. Hierdoor komt het aanbod van de
kleinschalige speciaalzaken in het centrum echter
verder onder druk te staan. Ook de aanpak van
het centrum van IJmuiden kan gevolgen hebben
voor de detailhandel elders in de gemeente.
Sommige knelpunten zijn universeel. Zoals de
gedateerde uitstraling. Dit geldt zeker ook voor
het centrum van IJmuiden. De Lange
Nieuwstraat, het overdekte winkelcentrum
Velserhof en Plein 1945 doen ongezellig en slecht
onderhouden aan. Hoe krijgen de Velsener winkelgebieden weer de elan die zij verdienen?

Zorg voor een duidelijke taakverdeling en een transparante financiering
bij de aanpak van de uitstraling
De gemeente is verantwoordelijk voor de verzorging van de openbare ruimte, detaillisten voor de
uitstraling van hun eigen pand. De inkomsten uit
de OZB-, precario- en reclamebelasting zou de
gemeente direct moeten aanwenden om de openbare ruimte te verbeteren. Op die manier is het
voor de ondernemers transparant waar hun
belastinggeld naartoe gaat. Dit stimuleert hen
om zelf ook te investeren in de uitstraling van
winkelpanden. Een gezamenlijke projectgroep
kan hier uitkomst bieden.

Ambieer geen regionale verzorgingsfunctie voor het centrum van IJmuiden
Een regionale verzorgingsfunctie voor het centrum van IJmuiden is niet haalbaar. Het is zaak
juist de lokale verzorgingsfunctie te behouden en
te versterken. Naast investeringen in de openbare
ruimte en het onroerend goed moet het dagelijkse winkelaanbod een sterkere aanbodstructuur
krijgen. Mode- en versspeciaalzaken verdienen
hier een prominentere plek.

Versterk de recreatieve functie van
het centrum van IJmuiden
Ook op het gebied van recreatief winkelen is de
concurrentie vanuit de omgeving groot. Maar
een verbeterde recreatieve functie kan het winkelen in IJmuiden-centrum wel aangenamer maken.
Het Plein 1945 lijkt geschikt voor uitbreiding
van het horeca-aanbod. De kracht van IJmuiden
ligt dus niet in de grootschaligheid van het centrum, maar juist in een goede bereikbaarheid en
dito parkeermogelijkheden. Kortom, een efficiënt
winkelgebied waar voor de deur en in de parkeergarage tegen een kleine vergoeding, of gratis,
kan worden geparkeerd. Hiermee kan IJmuiden
zich prima profileren.

Woningbouw is nodig voor een
sluitende financiering van het
Centrumplan
Het Centrumplan kent weinig kostendragers. De
bouw van meer woningen in het plangebied zou
hiervoor een oplossing kunnen bieden. De
opbrengsten hieruit kunnen het plan voor een
deel financieren. Het Centrumplan zal echter
moeilijke keuzes vergen. Duidelijkheid en eerlijkheid naar bewoners en ondernemers zal de weerstand voor het plan doen afnemen. Over alternatieven voor bewoners moet goed worden nagedacht. Bovendien moeten bewoners tijdig worden betrokken.

Gemeente, vervul de trekkersrol
in het Centrumplan
Op haar beurt ontbreekt het de gemeente aan
een sterke ambitie met betrekking tot het centrum van IJmuiden. De gemeente moet echter
een trekkersrol vervullen, anders komt het plan
nooit van de grond. Om de hierboven genoemde
processen in goede banen te leiden is duidelijke
communicatie met de betrokkenen een eerste
vereiste.

Streef naar een gefaseerde aanpak
van het Centrumplan en blijf
parallel hieraan investeren in de
uitstraling van het winkelgebied
Het plangebied is groot en bestaat uit verschillende deelgebieden. Als het Centrumplan per
deelgebied wordt aangepakt, zullen de resultaten
voor de detaillisten al snel zichtbaar zijn.
Daardoor groeit het draagvlak.

Vergroot het organisatievermogen
van detaillisten door positieve
maatregelen
De detaillisten in het centrum zijn te weinig
georganiseerd. De winkeliersvereniging heeft
relatief weinig leden en de ketenbedrijven zijn
nauwelijks vertegenwoordigd. Om de invloed
van ondernemers te vergroten is het belangrijk
dat zij zich collectief aansluiten bij de bestaande
ondernemersverenigingen. Positieve maatregelen
kunnen wellicht zorgen voor meer betrokkenheid. Bij positieve maatregelen denken we aan
beloning wanneer winkeliers zich betrokken
tonen bij centrumontwikkelingen.
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