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1.

Inleiding

Voor u ligt de Economische Agenda 2011-2014. Met deze agenda
komt het college tegemoet aan de wens van bedrijfsleven en raad
om ook voor deze bestuursperiode gezamenlijk een economische
agenda uit te zetten. Tot die werkwijze hoort ook dat voortgang
en resultaten jaarlijks worden geëvalueerd. Deze agenda stoelt
op actuele trends en perspectieven in de locale en regionale
economie, op de signalen uit de ronde tafelgesprekken met ondernemers, en op de economische paragraaf van het nieuwe collegeprogramma.
De agenda kent 3 delen: Deel I behandelt Haven & Industrie, Deel
II Detailhandel & Horeca, Deel III Recreatie & Toerisme.
Dit deel Haven & Industrie telt 3 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 leidt de agenda in met een korte schets van de economische barometer 2010, vervolgt met de signalen uit de ronde
tafel gesprekken met ondernemers, en besluit met de topics uit
de economische paragraaf in het collegeprogramma.
Hoofdstuk 2 schetst actuele trends en perspectieven voor de economie, toegespitst op de sectoren die voor de gemeente en voor
de regio van strategisch belang zijn. Voor elk van die sectoren
worden ontwikkeling en vooruitzichten getypeerd, met actiepunten voor elk van die sectoren.
Hoofdstuk 3 richt zich op de havengebieden en bedrijfslocaties in
de gemeente en behandelt daarnaast specifieke onderwerpen,
zoals dienstverlening, profilering, arbeidsmarkt en regionale
samenwerking. Bij elk van de onderwerpen zijn de actiepunten
opgenomen.

1.1

De ontwikkeling van de bedrijfsresultaten begint voorzichtig in de
plus te komen. Bedrijven nemen ook weer mensen aan. De ondernemers verwachten in 2011 ook weer meer te gaan investeren.
Het herstel doet zich echter niet over de hele linie voor. De bouw
is nog in de mineur, maar het dieptepunt lijkt inmiddels gepasseerd. De woningbouw vertoont de eerste tekenen van herstel,
maar dat geldt niet voor de utiliteitsbouw. En verwacht wordt dat
de weg- en waterbouw door de bezuinigingen van de overheden
gaat krimpen.
De IJmond kent binnen de Kamerregio een specifieke economische structuur. De industrie, de handel en de zakelijke diensten
herstellen van de forse deuken die ze de afgelopen jaren hebben
opgelopen. Productie en omzetten vertonen weer enige groei,
bedrijven nemen ook weer mensen aan, maar geïnvesteerd wordt
er nog maar mondjesmaat.

economische barometer 2010

Sinds de kredietcrisis van 2008 de wereld in haar greep kreeg,
verslechterde het economisch klimaat in 2009 in snel tempo. Zomer 2009 kwam de bodem in zicht en sindsdien is er sprake van
een voorzichtig, doch gestaag herstel, al geldt dat nog niet over
de hele linie.

De crisis heeft aanzienlijke effecten op de werkgelegenheid. In
2009 is de werkloosheid in de IJmond sterk gestegen. Voorjaar
2010 bereikt die zijn piek. In 2010 was er echter nog geen sprake
van een substantiële daling. Vooral het aandeel jongeren blijft
zorgwekkend. Temeer omdat de helft van deze groep werklozen
geen startkwalificatie heeft.
De situatie op de arbeidsmarkt vraagt van bedrijfsleven, vakonderwijs en overheid een extra inzet in het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en de toeleiding van vooral werkloze
jongeren naar werk. Het college wil zich via het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs IJmond hiervoor sterk maken.

De resultaten in de conjunctuurenquête 4e kwartaal 2010 van
de Kamer van Koophandel laten voor de Amsterdamse regio opnieuw een positiever beeld zien dan het landelijk gemiddelde en
de Metropoolregio Amsterdam loopt voorop in het economisch
herstel. De opwaartse trend in de omzet die een half jaar geleden inzette, gaat door. De export blijft de drijvende kracht in het
herstel. De concurrentiepositie op de internationale afzetmarkten
wordt door het bedrijfsleven ook gunstiger beoordeeld dan de
afgelopen jaren.
Economische Agenda 2011 - 2014
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1.3

ronde tafels

In het najaar van 2010 is met ondernemers uit verschillende sectoren gebrainstormd over de kernthema’s voor de Economische
Agenda 2011 – 2014. Daaruit kwamen de volgende signalen naar
voren.
1. versterk de concurrentiekracht
Een attractief ondernemingsklimaat is in de huidige marktsituatie
een must en dat mag sterker in ons handelen doorklinken.
2. werk doelgerichter  samen, op locaal en regionaal vlak
De uitdagingen waarvoor de IJmond staat, vragen om bundeling
van krachten: een doelgerichte samenwerking, met een goed oog
voor de positie en vanuit een doordachte strategie.
3. innovatie is een noodzaak
Innoveren is noodzakelijk om in de wereld van industrie, handel
en logistiek een sterke positie te behouden. Dat vraagt creatief
ondernemerschap, investeren in vakmensen en kennisontwikkeling. Dat vraagt ook alert handelen van de overheid, in beleid, in
regelgeving en in dienstverlening: meedenken met de onderneming en meewerken aan nieuwe initiatieven.

1.2

4. het vestigingsmilieu moet aantrekkelijker
De economie transformeert. Door technologische vernieuwingen
zal de productiviteit van industrie en logistiek blijven groeien. Dat
betekent minder banen in industrie en logistiek en meer in zakelijke diensten. Meespelen in die markt vraagt meer aandacht voor
de kwaliteit van het vestigingsmilieu: van de bedrijfslocaties, en
ook van de woonmilieus.

collegeprogramma

Het college wil de lokale en regionale economische ontwikkeling
stimuleren en nieuwe impulsen geven en zoekt daarbij de samenwerking met het bedrijfsleven. Dat is het motto van de economische paragraaf van het collegeprogramma.
In die paragraaf vallen vooral twee dingen op.
a. Het college wil in het veranderende economische krachtenveld scherper focussen op twee onderscheidene kwaliteiten
van de gemeente, t.w.
. op de dynamische economie met sterke clusters als Tata
Steel en Crown Van Gelder, internationale draaischijf voor vis,
kusthaven voor ferry- en cruisevaart, service- en werkhaven
voor offshore activiteiten en knooppunt van duurzame energie.
· op de avontuurlijke en attractieve kust met het spannende
havenfront, sportieve stranden en gevarieerde evenementen.
b. Het college wil sterker inzetten op innovatie en nieuwe initiatieven ruimte geven en stimuleren. Vernieuwing en verduurzaming zijn noodzakelijk om in de voorhoede te blijven.
Dat betekent ook: slimmer omgaan met de schaarse fysieke
en milieuruimte en slimmer omgaan met energie en transport.

Economische Agenda 2011 - 2014

Het collegeprogramma en de signalen uit de ronde tafels vormen,
samen met de economische vooruitzichten, het vertrekpunt voor
deze economische agenda 2011 – 2014. In het volgende hoofdstuk
gaan we eerst in op ontwikkelingen en perspectief in de belangrijke sectoren van de Velsense economie.
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2.

Perspectieven strategische sectoren

plaats van voorbehandeld.
Dit nieuwe procedé gebruikt
minder energie en brengt
ook de CO2-emissie terug
met naar verwachting zeker
20%. In combinatie met het
afvangen en opslaan van CO2
zijn nog grotere besparingen
mogelijk. HISARNA is een
project van de gezamenlijke
Europese staalindustrie. Bij
goed resultaat kan de test
een doorbraak betekenen
voor het toekomstige ijzer
(en staal) maken. Vanuit de
staalwereld wordt dit innovatieve project dan ook met
grote belangstelling gevolgd.

Dit hoofdstuk schetst de perspectieven voor de economie, toegespitst op de sectoren die voor de gemeente en voor de regio van
strategisch belang zijn: industrie, visserij, energie, offshore, ferry
en cruise en zakelijke diensten. Voor elk van die sectoren wordt
de ontwikkeling kort getypeerd, met actiepunten voor elk van die
sectoren.

2.1

topindustrie IJmond

Tata Steel
In 2009 heeft Tata Steel ingrijpende maatregelen moeten nemen
om de economische crisis het hoofd te bieden. De Europese staalproductie lag in dat jaar liefst 40% onder het niveau van voor de
crisis. In de eerste helft van 2010 liet de markt enig herstel zien,
maar die groei zwakte in de tweede helft wat af. Eurofer (de vereniging van Europese ijzer en staalindustrieën) verwacht dat herstel zich het komende jaar zal doorzetten.
Tata Steel is vooral op drie markten actief: de automobielindustrie, de bouw en de verpakkingsindustrie. Op elk van die terreinen werkt het bedrijf bij de ontwikkeling van nieuwe staalproducten nauw samen met zijn klanten. De auto wordt dankzij nieuwe
staalsoorten niet alleen veiliger en zuiniger maar ook goedkoper.
In de bouw is staal in trek, omdat het sterk en licht is en goed gecombineerd kan worden met andere materialen. Het is bovendien
recyclebaar of herbruikbaar. Dat geldt ook voor verpakkingsstaal,
waarvan in ons land 85 % wordt hergebruikt.

Tata Steel start binnenkort met de bouw van een sophisticated
warmtekrachtcentrale, met een capaciteit van liefst 525 MW, die
wordt gevoed met de productiegassen die bij de staalproductie
vrijkomen. De opgewekte elektriciteit is voor eigen gebruik, een
eventueel overschot wordt aan het landelijk net geleverd. Naast
elektriciteit levert de centrale ook stoom, die wordt ingezet voor
productieprocessen binnen het bedrijf. Het bedrijf doet met de
warmtekracht een aanzienlijke investering in de energie-efficiency
van het bedrijf en daarmee ook in de toekomst van de site IJmuiden.

Dit voorjaar wordt bij Tata Steel IJmuiden de HISARNA-proefinstallatie opgestart. HISARNA is een nieuw type hoogoven, waarbij
kolen in poedervorm direct in de hoogoven wordt geïnjecteerd in

De inzet voor de komende jaren is een competitief vestiging- en
productiemilieu voor het staalbedrijf. Dat vraagt niet alleen een
goed contact en overleg met Tata Steel, maar ook een gepaste
samenwerking in IJmond- en NZKG-verband. Het doel is: stapsgewijze groei productie, verhoging productiviteit en toegevoegde
waarde (doorgroei naar productieniveau van 8 miljoen ton per
jaar) en behoud werkgelegenheid.
Crown Van Gelder
Papierfabrikant Crown Van Gelder produceert specialiteiten voor
grafische en industriële toepassingen in de sector houtvrij ongestreken en lichtgestreken (in-line) papier. Binnen deze nichemarkt
is CvG in Europa een belangrijke producent. Jaarlijks wordt met
een kleine 300 mensen ruim 200.000 ton papier op rollen geproduceerd, met een jaaromzet van circa € 150 miljoen.

Economische Agenda 2011 - 2014
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CvG is een marktgedreven, innovatieve papierspecialist die in
nauwe samenspraak met klanten maatwerk kan leveren. Dat stelt
het bedrijf in staat om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij werkt ook de locatie in het voordeel. Het bedrijf is
gevestigd in het hart van de West-Europese markt en dat biedt
logistieke voordelen. Energie vormt naast celstof een belangrijke
grondstof in de papierfabricage. Met warmtekrachtkoppeling is
de afgelopen tien jaar al een 20% energiereductie per ton papier
gerealiseerd.
In het eerste halfjaar van 2010 liet de markt voor houtvrij ongestreken papier – na een aanzienlijke terugval in 2009 - een
flink herstel zien, dat in het tweede halfjaar afzwakte. Het volume kwam in 2010 uit op 209.000 ton (max. capaciteit is circa
220.000 ton). Omdat de sterk gestegen grondstofkosten door de
overcapaciteit in de markt niet volledig in de verkoopprijzen kon
worden doorberekend, moest het bedrijf in 2010 een verlies nemen. Intussen zijn maatregelen genomen om de personeelsbezetting en overige operationele kosten terug te brengen.

De sector is een echte maakindustrie die unieke constructies of
producten in kleine series maakt. Veel bedrijven in deze sector
hebben zich de laatste jaren toegelegd op ontwerp, regie en assemblage, en ze besteden delen van het constructieve werk uit
aan gespecialiseerde bedrijven in vooral Oost-Europa.
De productie van deze bedrijven beweegt mee met de investeringen van hun opdrachtgevers in de specifieke marktsegmenten.
Vele van hen hebben hun investeringen vanwege de economische
crisis opgeschort en de opdrachten zijn sterk opgedroogd. Dat
heeft een bedrijf als Cofely (voorheen Fabricom / Genius Vos) helaas de das omgedaan. Overigens zijn vrijwel alle vaklui wel weer
aan de slag bij andere bedrijven in de regio.

De inzet voor de komende jaren is een competitief vestiging- en
productiemilieu voor Crown Van Gelder. De ambitie van het
bedrijf is: verhoging van toegevoegde waarde en productiviteit
en behoud van werkgelegenheid.
constructie- en machinebouw
In de IJmond is de constructie- en machinebouw een niet onbelangrijke sector, die werk biedt aan circa 250 personen. De bedrijven in deze sector zijn actief in verschillende deelmarkten zoals
industrie, visserij, scheepsbouw, waterbouw en offshore. Ze horen
bij een typische werk- en servicehaven die IJmuiden bij uitstek is.

De inzet voor de komende jaren is: een aantrekkelijk vestiging- en
productiemilieu van de constructie- en machinebouw. Daarbij
vraagt ook de inrichting en de uitstraling van de locatie de komende jaren speciale aandacht. Bijzonder aandachtspunt voor deze
sector vormt ook het aantrekken en scholen van vakbekwame
werknemers.

2.2

IJmuiden, draaischijf voor vis

IJmuiden komt de laatste jaren in deze sector sterk voor de dag.
De aanvoer en de handel in zowel verse als diepgevroren vis
groeit gestaag. In een markt, die als gevolg van quotering en
voortschrijdende internationalisering zeer dynamisch is, is dat
een prestatie van belang.
quotering
Nederlandse vissers kunnen in 2011 meer haring en schol en
evenveel tong in de Noordzee vissen als in 2010. De ontwikkeling
van de visbestanden geeft daarvoor ruimte en dat is hoopgevend.
Maar de vissers mogen minder kabeljauw (20%) en veel minder
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blauwe wijting (90%) vangen omdat het met deze visbestanden
niet goed gaat. Dit laatste is voor de pelagische sector teleurstellend.
Hoopgevend is ook dat meer kotters uitgerust kunnen worden
met de ‘pulskor’.  Die nieuwe vangsttechniek gebruikt veel minder brandstof, de vangst ziet er beter uit. En de nieuwe vistuigen
brengen veel minder schade aan de bodem toe. De uitbreiding
van dit innovatieve vistuig wordt ondersteund door het Wereld
Natuur Fonds. Dat zijn de belangrijkste resultaten van het Europees Visserijberaad van eind 2010.
De Europese visserijministers stellen elk jaar de totale vangsthoeveelheden (total allowable catches of TACs) vast voor de
verschillende vissoorten. Zij doen dat op basis van adviezen van
internationale visserijbiologen van de International Council on the
Exploration of the Sea (ICES), de Scientific Technical Economical
Committee on Fisheries (STECF), en de Regionale Advies Raden
(RACs). De totaal toegestane vangsthoeveelheden worden volgens een vaste verdeelsleutel in nationale quota opgedeeld en
aan de Europese lidstaten toegewezen. Het visserijbeleid van de
Europese Unie wordt in 2012 herzien. Het Nederlandse standpunt
is verwoord in de nota ‘Vis, als duurzaam kapitaal’. Uitgangspunt
is dat de vis én de omgeving – het ecologisch kapitaal – duurzaam
worden gebruikt. De Europese Commissie komt voorjaar 2011 met
voorstellen over het nieuwe Europees visserijbeleid.

ëxperimenteerd met nieuwe technieken in het vangen, het verwerken en het vermarkten van vis. De rijksoverheid wil activiteiten van het Visserij Innovatie Platform voortzetten in ‘Blueports’.
Het idee komt uit de tuinbouw, waar bedrijfsleven, wetenschap
en overheid in ‘Greenports’ samenwerken aan een gezonde en
duurzame sector.
Het VIP acht het in zijn slotadvies noodzakelijk dat de rijksoverheid ook de komende jaren sturing en begeleiding blijft geven
aan de transitie naar een duurzame visserij. Het VIP adviseert de
rijksoverheid om de Blueports op te zetten als een netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen werken aan de verdere verduurzaming van de sector, aan een goed
beheer van de visbestanden en aan een duurzame en rendabele
vangst, verwerking en vermarkting van vis. Waarbij de kern van de
aanpak zoals de laatste jaren in Nederland is ontwikkeld (en die in
Brussel als de ‘Dutch approach in fisheries’) wordt voortgezet. Die
aanpak steunt op 3 pijlers: a. de activiteiten van het Visserij Innovatie Platform, b. een gerichte benutting van het Europees Visserij
Fonds en c. een structuur van kenniskringen in de visserij.
draaischijf vis
IJmuiden doet het de laatste jaren bijzonder goed in de aanvoer
van verse vis, dankzij de centrale ligging, degelijke aanvoerders,
het internet veilsysteem en de aanwezigheid van de groothandel.
Het marktaandeel van de IJmuidense visafslag nam de afgelopen
5 jaar - in een overigens krimpende markt - toe van 12 % naar 19
%. De totale omzet van de Nederlandse visafslagen liep de afgelopen vijf jaar met 10% terug, terwijl de omzet in IJmuiden met 20
% toenam tot 48 miljoen euro in 2010.
De zeevisgroothandel heeft de afgelopen jaren door de bank genomen goed gedraaid.

verduurzaming
De visserijsector heeft de laatste jaren belangrijke stappen gezet
in de transitie naar een ecologisch verantwoorde en economisch
renderende visserij, maar er is nog een wereld te winnen. Op
instigatie van het Visserij Innovatie Platform (VIP) en met steun
vanuit het Europees Visserij Fonds wordt geïnvesteerd in en ge-
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Ook de verwachtingen over de afzet op de Nederlandse en Europese markt zijn gunstig.

Inmiddels wordt gewerkt aan nieuwe grotere faciliteit. Halverwege dit jaar kunnen de containers op deze nieuwe terminal worden
afgehandeld.

In de diepgevroren vis steeg de omzet via de Velsense havens
(IJmuiden + de Velserkade in de Noordwijkermeer) de afgelopen
jaren gestaag tot bijna 500.000 ton in 2010. Naast de vaste vloot
trawlers van de gevestigde reders, landen ook steeds vaker schepen aan, die niet IJmuiden als thuishaven hebben. Ook de nieuwe
lijndiensten op Dutch Harbor in Alaska en vanuit Noorwegen leiden tot een groeiend volume aan diepgevroren vis. Met die nieuwe lijndiensten is de IJmond als knooppunt steviger verankerd in
het internationale netwerk tussen havens in Azië (Dalian in China,
Busan in Korea) en in Canada en VS (Bayside aan de oostkust).

De inzet voor de komende jaren is: versterken van de positie van
IJmuiden als draaischijf voor vis. Daarbij hoort een competitief
vestiging- en productiemilieu, ruimte om te ondernemen en een
open mind voor nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om een goed
contact en overleg met het bedrijfsleven en samenwerking met
Zeehaven IJmuiden. Het doel is groei van de toegevoegde waarde
en de werkgelegenheid in de hele sector en de hele keten van de
verse en de diepgevroren vis.

2.3

IJmond, knooppunt van energie

De industrie maakt de IJmond tot een energie-intensieve regio.
Met de spanningen en de prijsstijgingen op de olie- en gasmarkt
investeren bedrijven in energie-efficiënte installaties als warmtekrachtkoppeling; zie o.m. de warmtekrachtcentrales van Crown
van Gelder en Tata Steel. De offshore gasmarkt beweegt met die
prijsontwikkeling. De offshore windmarkt speelt in op de verwachte prijsstijging van
Overzicht definitief vergunde Windparken
fossiele brandstoffen.
IJmuiden kan als logistiek
knooppunt een bijzondere
functie in die groeimarkt
vervullen. IJmuiden wordt
in onderzoek zelfs genoemd als mogelijke locatie voor getijdenenergie.

De diepzeerederijen hebben vorig jaar fors geïnvesteerd. Het
meest opvallende voorbeeld was de ingrijpende verbouwing en
modernisering van de ‘Carolien’ van Vrolijk op de Amsterdamse
Shipdock. Opmerkelijk waren de overnames en participaties van
Parlevliet en Van der Plas – via dochter UK Fisheries - in Spanje en
in Frankrijk. Met het doel: het verwerven van voldoende qouta
in vooral kabeljauw en blauwe wijting, om de klanten in de groeiende markt te kunnen bedienen.

9 10 11

Datum: 18 december 2009

Het transport van diepgevroren vis vindt world wide steeds meer
in containers plaats. In de afzetmarkten komen ook steeds meer
containerfaciliteiten beschikbaar. De groeiende internationale
handel versterkt de vraag naar een passende containerfaciliteit  
in IJmuiden, die direct is aangesloten op het feeder netwerk via
binnenvaart en kustvaart op de internationale containerterminals.
In het startjaar 2008 zijn 1.000 containers behandeld. In 2009
groeide dit naar 2.500 containers en in 2010 zijn 4.000 containers
behandeld. De huidige locatie nadert zijn capaciteitsgrens.

SCHIERMONNIKOOG

AMELAND

TERSCHELLING

VLIELAND

TEXEL

6

DEN HELDER

energietransitie
Het energiebeleid is aan
revisie toe, schreef de minister van ELI kortgeleden
aan de Tweede Kamer. De
transitie van fossiele naar
duurzame energie vraagt
nieuwe inspanningen.
Innovatie moet leiden tot
verlaging van de kostprijs van groene energie. De regering wil zich
concentreren op technieken waar we goed in zijn, zoals wind, zon
en biomassa, en die snel naar de markt kunnen worden gebracht.
Die groene energieproductie kan leunen op onze sterke landbouwsector, offshore sector en havens. De minister komt dit voorjaar met aanvullend innovatiebeleid ‘dat zich richt op innovatieve
5
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12 mijlsgrens

1

Militaire gebieden
Scheepvaartroute

Scheepvaartseparatiezone

IJMUIDEN

8

Clearways

AMSTERDAM

Bestaande Windparken

8

4

Ankergebieden

13

12

1
2

Offshore Windpark Egmond aan Zee
Prinses Amalia windpark

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Breeveertien II (Airtricity)
West Rijn (Airtricity)
Tromp binnen (RWE)
Den Helder I (Airtricity)
Brown Ridge Oost (Brown Ridge Oost BV i.o.)
Beaufort (NUON)
GWS Offshore NL1 (Global Wind Support)
EP Offshore NL1 (Eolic Power)
BARD Offshore NL1 (BARD Engineering)
Scheveningen Buiten (Evelop)
Q10 (Eneco)
Q4-WP (Q4-WP-BV i.0.)

Definitief vergunde Windparken

SCHEVENINGEN

HOEK VAN HOLLAND

ROTTERDAM

GOEREE

SCHOUWEN

Tekeningnummer: NZWS 2009-0602
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technieken en het creëren
van marktkansen op terreinen waar Nederland
comparatieve voordelen
heeft’.

en het onderhoud, waarin Nederlandse bedrijven een groot
marktaandeel hebben.
De komende decennia groeit de offshore wind markt fors, UK
en Duitsland voorop. Nederland heeft met 6000 MW in 2020
een bescheiden ambitie. Een doordacht energie(=economische)
politiek kan de Nederlandse offshore industrie en economie
een flinke omzet en veel banen opleveren. Het mes snijdt hier
aan twee kanten: Nederland voldoet aan de EU-afspraken over
de reductie van ‘greenhouse’-gassen en het zet de Nederlandse
offshore industrie goed in de Europese en vooral de UK-markt. En
dat zet ook IJmuiden goed op de kaart als best offshore port, ook
voor de UK-markt.

Intussen investeren ondernemers in een efficiënter
gebruik van energie. Bij
de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen is steeds
meer aandacht voor
duurzaam bouwen. Het
bespaart energie en geld.
SenterNovem – het agentschap van het ministerie
van ELI – adviseert en
subsidieert initiatieven,
bij voorbeeld via de regeling Energie-InvesteringsAftrek voor
investeringen zoals isolatie, verlichting, warmtepompen, warmteterugwinsystemen). Ook de Milieudienst IJmond adviseert ondernemers graag over de mogelijkheden van energiebesparing en
duurzame energie.

De inzet voor de komende jaren is: het versterken van de positie
van IJmuiden in de offshore markt sector. Dat vereist een competitief vestigings- en productiemilieu voor offshore bedrijven. En
dat vraagt om een gepaste samenwerking met Zeehaven IJmuiden
en een goed contact met de gevestigde bedrijven in deze sector.
Het doel is de IJmond verder te ontwikkelen als knooppunt voor
offshore wind energie.

2.4

kusthaven voor cruise en ferry

De passagiersvaart zit in de lift. De ferry op Noord-Engeland
en Schotland heeft zich met het aanbieden van cultuur- en natuurarrangementen tot een succesvolle dienst ontwikkeld. De
cruisevaart groeit vooral in Europa en sinds enkele jaren ook in
Nederland. Voor de passagiersterminal in Amsterdam en IJmuiden (én ook voor de toeristische sector) biedt dat een interessant
perspectief.

In de visserij wordt – vaak op instigatie van het Visserij Innovatie
Platform en met steun van het Europees Visserij Fonds - geïnvesteerd in en geëxperimenteerd met nieuwe technieken die de
schade aan het marine milieu en die de brandstofkosten beperken.
Voor de procesindustrie biedt warmtekrachtkoppeling interessante mogelijkheden voor energie- en kostenbesparing – zie Crown
van Gelder en Tata Steel.
offshore wind energie
Windenergie op de Noordzee biedt voor de IJmond nieuwe
kansen. De pilot parken Egmond en Prinses Amalia hebben
laten zien dat IJmuiden voor offshore windenergie dé werk- en
servicehaven is. De betekenis van de Nederlandse offshore
industrie bij de groeiende Europese wind energie sector wordt
nog onderschat. De sector speelt niet alleen een hoofdrol bij
de realisatie van de ‘Nederlandse’ windmolenparken op de
‘Nederlandse’ Noordzee, maar ook een heel belangrijke rol
bij vele andere parken op de Noordzee. Nederland kent zelf
weliswaar geen windmolenbouwer, maar het grootste deel
van het werk zit in het assembleren en installeren, het vervoer
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aantal passagiers verdubbeld. In 2009 is het aantal schepen als
gevolg van de crisis tot niveau 2007 teruggevallen. In 2010 groeide het aantal cruises weer tot bijna op het niveau van 2008.
De cruisemarkt is een interessante groeimarkt, vooral in Europa,
waar steeds meer mensen kiezen voor een cruise als vakantie.
De Middellandse Zee is favoriet, maar ook de Baltische Zee en de
Noordzee doen mee.
Steeds meer havensteden profileren zich ook op deze groeimarkt.
Amsterdam en IJmuiden hebben de promotie – van hun terminals
en van de toeristische kwaliteiten van de metropoolregio Amsterdam - gebundeld in Amsterdam Cruise Port, een stichting waarin
ook de gemeente participeert.
Voor IJmuiden is het van belang dat naast de mogelijkheden van
de Felison Terminal ook die in de IJmondhaven optimaal kunnen
worden gebruikt. Daartoe moet de ondiepte in de toegang naar
de haven worden geslecht. Rijkswaterstaat heeft intussen vergunning verleend. Dit voorjaar wordt het werk uitgevoerd en zal de
IJmondhaven grotere cruiseschepen kunnen ontvangen.
2011 belooft voor Amsterdam en IJmuiden een mooi cruisejaar te
worden. Voor dit jaar hebben cruisereders al 25 calls bij de Felison Terminal geboekt. Met de verbeterde nautische toegang tot
de IJmondhaven zal die groei de komende jaren nog meer cachet
krijgen.

ferry
2009 was voor de lijndienst IJmuiden-Newcastle van DFDS Seaways met 532.000 passagiers al het beste jaar ooit, ondanks de
crisis. In 2010 heeft DFDS daar met 556.000 passagiers nog een
schepje bovenop gedaan. Het vernieuwde aanbod van korte reizen met cultuur- en natuurprogramma’s slaat aan deze kant van
de Noordzee steeds meer aan bij een breed en groeiend publiek
in Nederland én de buurlanden. Voor het Engelse en Schotse publiek vormt een bezoek aan Amsterdam en aan de andere hoofdsteden in Noordwest Europa het belangrijkste reismotief. Wellicht
kan met Amsterdam ook de Noordzeekust en andere Hollandse
steden ‘aan de man worden gebracht’.

Cruise Europe Conference 2010
Op 27 en 28 april 2010 vond in Amsterdam en IJmuiden de
jaarlijkse conferentie van Cruise Europe plaats. Ruim 100
deelnemers (reders en touroperators vanuit Europa en VS,
Europese cruisehavens en internationale vakpers) woonden de
tweedaagse conferentie bij, op 27 april in het Mövenpick Hotel
naast de Passagiers Terminal Amsterdam en op 28 april op het
Forteiland naast de Felison Terminal IJmuiden. Met ondersteuning van de beide terminals, de beide gemeenten en ACP kon
de deelnemers een interessant en aantrekkelijk programma
worden aangeboden. Op beide conferentiedagen was sprake
van een open spirit en enthousiaste sfeer, dankzij de sprekers,
de opzet van de werksessies, en de vislunch in een zonnige
fortgracht, aangeboden door het college. Een buitengewoon
geslaagde conferentie, die Amsterdam en IJmuiden sterk op de
cruisekaart heeft gezet.

DFDS heeft de ambitie om het aantal passagiers de komende jaren verder te laten groeien naar 600.000 per jaar. De cruiseferry
naar Noord-Engeland en Schotland is hard op weg om de drukste
dienst tussen Nederland en Engeland te worden.
De inzet voor de komende jaren is: een competitief vestiging- en
logistiek milieu voor de ferrydienst en de terminal. Het doel is:
verdere groei passagiers, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Dat vraagt ook om een gepaste samenwerking met de terminalbeheerder en een goed contact met de reder. Met DFDS,
Felison Terminal en ATCB ondernemen we ook acties om de Britse
ferryreizigers te verleiden naast Amsterdam ook de regio en de
kust met IJmuiden aan Zee te bezoeken.

De inzet voor de komende jaren is: de kansen voor de kusthaven
in de groeimarkt te pakken. Dat vereist een competitief vestigingen logistiek milieu voor de cruiseterminal. Dat  vraagt ook om een
alerte marketing en promotie (want de concurrentie tussen de ha-

cruise
Van 2003 op 2008 is het aantal cruiseschepen dat de terminals
van Amsterdam en IJmuiden aandeed met 50 % gegroeid en het
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vooral richten op industriële bedrijven is een locatie bij een
knooppunt langs het Noordzeekanaal interessant.
Voor zakelijke diensten die zich liëren aan de maritieme
cluster, kent de maritieme entree c.q. de zuidelijke havenmond
aantrekkelijke zichtlocaties als het Sluisplein en de kopse
kanten van de IJmuidense havens. In al die gevallen speelt
de kwaliteit van de locatie en het vestigingsmilieu een
belangrijke rol bij de keuze van de vestigingsplaats. Ook de
kwaliteit van het woonmilieu speelt mee. En de aantrekkelijke
recreatiemogelijkheden aan de kust  werken als pluspunt.
De inzet voor de komende jaren is: een competitief
vestigingsmilieu voor zakelijke diensten, die gelieerd zijn aan
de strategische sectoren. Dat vraagt ook om een gepaste
samenwerking met partners in IJmond- en NZKG-verband.
Het doel is: groei zakelijke diensten, toegevoegde waarde en
werkgelegenheid.

vens neemt toe) en wel gebundeld in Amsterdam Cruise Port, en
het vraagt een goed contact met de terminalbeheerder. Het doel
is: groei passagiers, toegevoegde waarde en werkgelegenheid.

2.5

strategische sectoren en zakelijke diensten

Zakelijke dienstverlening is in de IJmond-economie sterk
verbonden met de haven en de industrie. Door technologische
vernieuwingen zal de productiviteit van industrie en logistieke
activiteiten - twee dominante sectoren in de IJmond - blijven
groeien. Dat betekent minder banen in industrie, maar vaak
wel meer in zakelijke diensten. De olie- en gasindustrie zette
de afgelopen decennia de toon. Steeds meer taken in het
productieve en logistieke proces verschuiven naar voren (concept,
ontwerp, opzet, beheer en onderhoud van informatiesystemen).
Voor die taken worden vaker gespecialiseerde bedrijven
aangezocht. Ook worden taken als beheer en onderhoud vaker
aan gespecialiseerde bedrijven uitbesteed. Bij gevolg groeit de
sector van de zakelijke diensten.
De sector vormt nu nog slechts een klein part van de locale
economie, maar groeit toch gestaag. De bedrijven opereren bij
voorkeur vanuit aantrekkelijke en goed bereikbare plekken in
stedelijke regio’s. Met de digitalisering van het informatieverkeer
wordt het scala van de vestigingsmogelijkheden wel groter. Voor
zakelijke diensten die zich richten op de regionale markt (het
Noordzeekanaalgebied of de westflank van de metropoolregio
Amsterdam) is een locatie rond een knooppunt nabij het
hoofdwegennet aantrekkelijk.  Voor zakelijke diensten die zich
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3

Ontwikkeling havens, bedrijfslocaties en
regionale samenwerking

Hoofdstuk 2 is geschreven vanuit het perspectief van de strategische sectoren. Dit hoofdstuk richt zich op de havengebieden,
bedrijfslocaties en regionale samenwerking. Daaraan voorafgaand
komen enkele specifieke onderwerpen aan de orde: dienstverlening, profilering, arbeidsmarkt. Bij elk van de onderwerpen zijn
actiepunten opgenomen.

3.1

enkele specifieke thema’s: dienstverlening,
profilering en arbeidsmarkt

3.1.1

dienstverlening

ondernemersloket
In de vorige bestuursperiode is het ondernemersloket opgestart
en al werkende weg verder ontwikkeld. Het loket is aanspreekpunt voor vragen en bouwinitiatieven van ondernemers. Het loket
bevordert een snelle aanpak en afhandeling van bouwinitiatieven,
in nauw samenwerking met het serviceteam. Het ondernemersloket ligt nu aardig op koers. Steeds meer ondernemers weten
het ondernemersloket te vinden. Wel kan de functie van het loket
(en het daarmee verbonden serviceteam met accountmanagers)
nog wat duidelijker in de organisatie en naar het bedrijfsleven toe
worden uitgezet.
Met de invoering van de omgevingsvergunning per 1 oktober 2010  
zijn ondernemers verzekerd van een snelle en integrale behandeling van hun bouwaanvraag. Met de invoering van de nieuwe
omvattende vergunning is de fase vòòr feitelijke indiening belangrijker geworden. Is de aanvraag goed onderbouwd en duidelijk
beargumenteerd en gedocumenteerd, dan kan het verdere traject

soepel en snel verlopen. Juist in die voorfase, in het meedenken
en begeleiden, kan het ondernemersloket voor de ondernemer
een meerwaarde hebben.
Offshore Wind Expo 2011
Van 29 november – 1 december vindt in Amsterdam de Offshore
Wind Expo 2011 plaats, onder auspiciën van de European Wind
Energy Association (EWEA). De vorige editie trok 250 bedrijven
en 5000 gasten. De EWEA is de stem van de Europese wind
industrie. Het spreekt dat de Nederlandse offshore sector, verenigd in NWEA, hier zijn visitekaartje voor de Europese markt
wil afgeven. Met de vele plannen voor windmolenparken op
de Noordzee en het nieuwe beleid van het ministerie van ELI
belooft dit een interessante expo én conferentie te worden.
Samen met AYOP (waarin de offshore bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zijn verenigd), Zeehaven IJmuiden en provincie
Noord-Holland maakt de gemeente zich sterk om IJmuiden als
dé service- en werkhaven voor de bouw en het onderhoud van
de Noordzeeparken te profileren.

Bij de start van het ondernemersloket is een klankbordgroep van
ondernemers geformeerd. Inmiddels heeft deze een bredere
functie gekregen als platform ‘verbetering dienstverlening’. Het
platform dienstverlening met ondernemers uit verschillende
sectoren wordt gecontinueerd. In het platform wordt informatie
(over diensten, toepassing regels) uitgewisseld en knelpunten
gesignaleerd.
bestemmingsplannen
Het collegeprogramma geeft aan dat de bestemmingen globaler
zullen worden vastgelegd, zodat meer ruimte is voor ondernemersinitiatieven. Ondernemers worden betrokken bij de voorbereiding van bestemmingsplannen. In een vroeg stadium worden
ze uitgenodigd om hun ideeën en plannen kenbaar te maken.
3.1.2

profilering

Om de ambities, zoals in deze agenda verwoord, te kunnen waarmaken, zet het college in op een scherpe profilering van de gemeente, in de metropoolregio Amsterdam én internationaal. Met
de focus op twee onderscheidende kwaliteiten:
· als dynamische haven met sterke clusters als Tata Steel en Crown
Van Gelder, internationale draaischijf voor vis, kusthaven
voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten
en knooppunt van duurzame energie.
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3.1.3

arbeidsmarkt en onderwijs

De crisis heeft aanzienlijke effecten op de werkgelegenheid. In
2009 is de werkloosheid in de IJmond sterk gestegen. Voorjaar
2010 bereikt die zijn piek. In 2010 was er echter nog geen sprake
van een substantiële daling. Vooral het aandeel jongeren blijft
zorgwekkend. Temeer omdat de helft van deze groep werklozen
geen startkwalificatie heeft.
De situatie op de arbeidsmarkt vraagt van bedrijfsleven, vakonderwijs en overheid een extra inzet in het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt en de toeleiding van vooral werkloze
jongeren naar werk. Het college wil zich via het Platform Arbeidsmarkt Onderwijs IJmond hiervoor sterk maken.
In het PAO IJmond wordt momenteel gewerkt aan een arbeidsmarktagenda 2011-2014. Voor bedrijfsleven is de beschikbaarheid
van voldoende gekwalificeerd personeel van levensbelang. Met
de aanstaande vergrijzing ligt hier een extra inspanningsverplichting. Het imago van techniek en de aantrekkingskracht van high
tech bedrijven is de laatste jaren wat verbeterd, maar er is hier
nog een wereld te winnen.
Het college zet zich in om de instroom vanuit het basisonderwijs
naar het technisch onderwijs te verhogen en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

· als avontuurlijke en attractieve kustplaats met een spannend
havenfront, sportieve stranden en gevarieerde evenementen.
In nauwe samenwerking met partners uit bedrijfsleven en regio
wil het college activiteiten ontplooien die tot doel hebben om
meer bedrijvigheid naar Velsen toe te halen. De focus ligt daarbij
op: internationale draaischijf voor vis, kusthaven voor ferry- en
cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt
van duurzame energie. Daarbij wordt ook specifieke aandacht
gegeven aan bedrijven met een innovatief karakter alsook aan de
verdere ontwikkeling van Imares als toonaangevend instituut.

3.2

ontwikkeling bedrijfslocaties

3.2.1

bereikbaarheid havens en bedrijfsterreinen

Een goede bereikbaarheid van de havens en de bedrijven is voor
de IJmond-economie van levensbelang. Met de groei van de handel groeit ook het goederenvervoer. Dat leidt vooral bij knooppunten tot knelpunten, met name op het punt van de

Velsen gaat ook met Amsterdam bekijken hoe de marketing van
Velsen als vitale vestigingsplaats voor internationale bedrijven
kan worden vormgegeven. Amsterdam heeft hiervoor met enkele
regiogemeenten (w.o. Haarlemmermeer) het internationale marketing en acquisitie bureau Amsterdam Inbusiness in het leven
geroepen. Daarnaast wil het college de IJmond ook sterker positioneren in de regio en actief opereren in de bestuurlijke netwerken in het Noordzeekanaalgebied, de metropoolregio Amsterdam
en in de relevante landelijke en internationale netwerken.
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3.2.2

Havengebied IJmuiden

Zeehaven IJmuiden wil zich internationaal profileren als
draaischijf voor de vis, servicehaven voor de offshore en de
waterbouw, en kusthaven voor ferry- en cruisevaart. Daarvoor
worden de havens en de beschikbare bedrijfslocaties optimaal
ingezet. In 2010 is gestart met de uitvoering van het zgn. DIFEproject (Deepsea International Frozenfish Centre Europe).
Doel van het project is om op de kop van het Middenhavengebied
meer ruimte te creëren voor de logistieke overslag, opslag
en afhandeling van diepgevroren vis. De komende jaren
willen de betrokken bedrijven hier gaan investeren in nieuwe
accommodaties.
Belangrijk onderdeel van dit project  vormt de vernieuwing
van de infrastructuur (kaden, wegen en riolering) in het
Middenhavengebied. Dat project is mogelijk geworden nadat rijk,
provincie en gemeente in 2009 gezamenlijk € 10 miljoen steun
hebben toegezegd.
Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan het plan van aanpak
sanering wegen en riolering , dat tussen Zeehaven IJmuiden en de
gemeente is overeengekomen. Na sanering zal de gemeente de
riolering en de wegen overnemen.
luchtkwaliteit, en dat is een punt van zorg voor bedrijfsleven en
gemeente. Het bedrijfsleven bepleit een betere doorstroming op
de hoofdontsluitingsroutes.
· Het college wil de verkeersdoorstroming op de belangrijke
knooppunten van de west-oost-verbinding (m.n. Velsertraverse
en Pontplein) verbeteren. Het bedrijfsleven zal bij deze acties
worden betrokken. Voor de route Amsterdamseweg-ParkwegStationsweg-Kanaaldijk loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om de doorstroming te vergroten. Naar verwachting zal nog
dit jaar de capaciteit van de kruispunten aan de Amsterdamseweg
met de op- en afritten A22 kunnen worden vergroot.
· De Velsertraverse is voor IJmond-Noord een belangrijk en kwetsbaar knooppunt. Samen met het bedrijfsleven en de provincie
onderzoeken de betrokken gemeenten de mogelijkheden om de
doorstroming op het knooppunt te verbeteren, de kwetsbaarheid
te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
· Het college wil voorts inzetten op het stimuleren van
goederentransport over water. Dat is overigens primair een zaak
van het bedrijfsleven. De overheid kan wel helpen om knelpunten
weg te nemen. Het college wil ook de introductie van walstroom
bevorderen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.
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Een ander opvallend onderdeel van het DIFE-project betreft de
bouw van een nieuwe containerfaciliteit. De huidige faciliteit
aan de Kotterkade, die in 2008 is opgestart, nadert zijn
capaciteitsgrens. De bouw van de nieuwe kade (van 440 meter)
en het terminalterrein aan de Loggerkade vordert. Halverwege dit
jaar zullen de containers op de nieuwe terminal kunnen worden
afgehandeld.
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De vernieuwing van de infrastructuur in het Middenhavengebied
is ook een goed moment om onderhoud en beheer van het havengebied te verbeteren. Dat is goed voor de kwaliteit van het
gebied en de waarde van het onroerend goed. HOV IJmond en de
Kamer van Koophandel hebben aangegeven bereid te zijn om het
initiatief te nemen om parkmanagement in het havengebied in
te voeren en daarvoor ondernemers, Zeehaven IJmuiden en gemeente op één lijn te krijgen. Het college waardeert dit initiatief
en wil bijdragen aan de totstandkoming van een goed parkmanagement.
3.2.3

IMARES
IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies,
onderdeel van Wageningen Universiteit Research, richt zich
op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Het
instituut is medio 2006 opgericht en is samengesteld uit het
RIVO, onderdelen van Alterra en de afdeling Ecologische Risico’s
van TNO. Het instituut telt circa 200 onderzoekers en experts
op het gebied van ecologie, milieu, visserij en aquacultuur. De
activiteiten van de IJmuidense vestiging spitsen zich toe op de
visserijsector, op  een verantwoorde visserij en een duurzaam
gebruik van de zee. Met de visserijsector maakt het college zich
sterk voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de IJmuidense vestiging en zet het college zich in voor verdergaande
samenwerking met de sector en met andere kennisinstituten.

Halkade

Aan de Halkade is de 1ste stap gezet in het project Renaissance
Halkade / Fishermans Wharf. De bouw van de fraaie panden
is afgerond en het complex is als Les Halles in de markt gezet.
Tegelijkertijd heeft de gemeente ruimte gemaakt voor uitbreiding
van de horecafunctie aan de Halkade. Als gevolg van de
economische crisis die de onroerend goed sector heeft geraakt,
loopt de verhuur van de panden nog niet. Ook de uitstraling van
het gebied (m.n. van het voormalig pand van Schoorl) houdt niet
over. Dit jaar heeft de ontwikkelaar de bouwvergunning voor het
vrm. Pand van Schoorl verworven. Met de nieuwbouw zal ook de
uitstraling van het gebied een nieuwe impuls krijgen.

van een hotelaccommodatie aan de Dokweg ter hoogte van de
Vissershaven.
Het college wil de ontwikkeling van de Halkade tot ‘visboulevard’
graag bevorderen en zal de betrokken partijen uitnodigen om
gezamenlijk de planvorming voor de 2de stap van het project te
zetten. Wellicht kan ook de strook Dokweg aan de voet van de
Vissershaven bij dit plan worden betrokken.
3.2.4

De Grote Hout

De herontwikkeling van De Grote Hout is de afgelopen jaren
voortvarend aangepakt. De steun van provincie Noord-Holland en
ministerie van Economische Zaken hebben daarbij als katalysator
gewerkt.
Voor het in de markt zetten van het bedrijventerrein zijn in 2009
oriënterende gesprekken gevoerd met het havenbedrijfsleven,
met Zeehaven IJmuiden en met de provincie Noord-Holland. Een
belangrijke uitkomst van dit overleg is geweest dat het college
heeft gekozen voor het principe van een openbare kade.
In 2010 is komen vast te staan dat de kade in een slechtere
staat verkeert dan tot nu toe werd verondersteld. Dit plaatst de
gemeente niet alleen voor een fikse tegenvaller, de situatie dreigt
ook de verdere ontwikkeling  te stagneren en het economisch
gebruik van het natte terrein te frustreren.

Op de plek van de voormalige Hallen F is ruimte voor de
ontwikkeling van nieuwe functies die passen in het concept van
Fishermans Wharf. De plek aan de Vissershaven biedt wellicht
interessante mogelijkheden voor een horecafunctie als caférestaurant met terras. Zeehaven IJmuiden wil de situatie van de
ligplaatsen in de voet van de Vissershaven verbeteren. Uit de
markt blijkt bovendien interesse te bestaan voor de ontwikkeling

Vorig jaar is intensief bestuurlijk overleg met de provincie gevoerd
om te komen tot een oplossing van dit probleem. Aanvankelijk lag
een oplossing in het verschiet, maar in tweede instantie bleek die
niet haalbaar.
In de nieuwe situatie wordt samen met Zeehaven IJmuiden
en Haven Amsterdam een ‘business case’ opgesteld. Op basis
daarvan wil de gemeente vervolgens en na consultatie van
Economische Agenda 2011 - 2014
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het havenbedrijfsleven verdere stappen zetten op weg naar
een verantwoorde exploitatie en effectief beheer van kade en
haventerrein. Intussen blijft het haventerrein met de beperkte
mogelijkheden en de beperkte middelen ingezet voor passende
havenactiviteiten.

3.3

regionale samenwerking

De economische ontwikkeling van Velsen en de IJmond is nauw
verbonden met het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio
Amsterdam. Het college wil de economische ontwikkeling stimuleren en nieuwe impulsen geven en zoekt daarbij de samenwerking met het bedrijfsleven en strategische partners in de regio.
3.3.1

IJmond

De IJmondgemeenten, daartoe uitgedaagd door het georganiseerd bedrijfsleven en de provincie, hebben in 2010 een economische visie opgesteld. Die visie vormt de basis voor de economische IJmond-agenda waaraan nu wordt gewerkt.
· Per 1 januari 2012 eindigt het stimuleringsprogramma IJmond
Veelzijdig, dat met aanzienlijke financiële ondersteuning van de
provincie 5 jaar gewerkt heeft. De colleges van de IJmondgemeenten willen de samenwerking met bedrijfsleven en provincie
graag continueren. Over de vorm van samenwerking zal in de
loop van dit jaar een besluit vallen, evenals over het Economisch
Bureau IJmond, dat de uitvoering van projecten alsook de beleidsadvisering voor zijn rekening zal nemen.
· Op initiatief van de provincie en de gemeenten Beverwijk en
Velsen is een onderzoek gestart naar betekenis en effecten van
verregaande samenwerking tussen de havens in de IJmond. Aan
de hand van de resultaten zullen verdere stappen op weg naar
samenwerking kunnen worden gezet.

3.3.2

Noordzeekanaalgebied

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft als
kerndoelstelling om de internationale positie van het NZKG te
versterken. Het bestuursplatform wil de gezamenlijke economische strategie, neergelegd in het Masterplan NZKG, beter linken
aan het ruimtelijk en milieubeleid en steviger verankeren in het
regionale beleid. Dat is niet alleen noodzakelijk om op regionale
schaal effectief beleid te kunnen voeren, het is evenzeer nodig
om ondernemers duidelijkheid te kunnen geven in hun ‘license to
operate’.
Dit is een belangrijke conclusie die het bestuursplatform heeft
getrokken uit de ervaringen in de vorige bestuursperiode. Vanuit
deze centrale gedachte heeft het bestuursplatform een samenwerkingsagenda 2011-2015 opgesteld. Die agenda wordt dit voorjaar aan de partners voorgelegd.
Als een van de eerste acties wil het Bestuursplatform de betekenis
en ontwikkeling van het haven- en industrieel complex anno 2010
en het perspectief voor 2020 met de inzichten van nu scherper
in beeld brengen: Wat is het perspectief van het NZKG, wat is de
boodschap aan regio en rijk?
havenpromotie
De havens aan het Noordzeekanaal hebben hun promotie activiteiten gebundeld in een algemene organisatie (Amports) en twee
specifieke: Amsterdam Cruise Port (ACP) en Amsterdam Ymuiden
Offshore Port (AYOP). Voor de profilering van IJmuiden als kusthaven voor ferry- en cruisevaart werken we nauw samen met ACP
en Felison Terminal. Voor de profilering van IJmuiden als serviceen werkhaven voor offshore activiteiten doen we dat met AYOP
en Zeehaven IJmuiden.
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en is in twee fasen gesplitst. In fase 1 moet de scope van het project (de maten van de nieuwe sluis, de omgevingseffecten en de
haalbaarheid) worden bepaald. Fase 1 eindigt met het 1ste go/nogo besluit uit het convenant dat op 27 november 2009 tussen rijk,
provincie en gemeente Amsterdam is gesloten. De convenantpartijen moeten het dan eens zijn over de vraag die naar marktpartijen uitgaat. In fase 2 moet duidelijk worden welke sluisvariant
de meest realistische is en of die variant binnen het budget van
€ 727,5 miljoen (prijspeil 2007) kan worden aangelegd. Fase 2
eindigt met het 2de go/no-go besluit van de aanleg. De gemeente
participeert in de projectorganisatie. Het college voert geregeld
overleg met de directie van Rijkswaterstaat Noord-Holland over
de voortgang van het project.
Lichteren / Averijhaven
De huidige lichterfaciliteit in de buitenhaven vormt een knelpunt
voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat Noord-Holland voert
een (MIRT-) planstudie uit die moet uitwijzen of de locatie Averijhaven een goede oplossing kan bieden en of de lichteractiviteit
binnen de vergunde milieugrenzen kan plaatsvinden. Daartoe
wordt een milieu-effect-rapport (MER) opgesteld. Dit moet geven op de milieueffecten en de mogelijkheden om die terug te
dringen. Het college blijft er bij Amsterdam op aandringen om te
investeren in een milieuvriendelijke oplossing.
Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Haven- en Ondernemers Vereniging IJmond willen onderzoeken of deze nieuwe IJ-haven een
bredere functie kan krijgen. Deze haven kan wellicht ook worden
ingezet voor de overslag van industriële grond- en bouwstoffen en
materialen voor de offshore en de water- en kustbouw. Het college denkt desgevraagd mee en heeft Rijkswaterstaat verzocht te

Ruimte
De toegenomen druk op de schaarse fysieke ruimte en de beperkte milieuruimte nopen tot een intensiever ruimtegebruik, doordacht gebruik van de milieuruimte en inzet op verduurzaming.
Voor ondernemers en inwoners is een helder beeld van de verdere ontwikkeling van het haven- en industriecomplex gewenst. De
provincie Noord-Holland heeft in de Structuurvisie aangegeven
dat zij samen met de NZKG-partners een onderzoek zal doen naar
de mogelijkheden van intensivering binnen het bestaand havengebied alvorens een besluit te nemen over eventuele uitbreiding.
De samenwerkende partners in het NZKG hebben de provincie
voor dit onderzoek hun medewerking en expertise toegezegd.
Zeetoegang IJmuiden
De huidige Noordersluis is het volgend decennium aan vervanging
toe. Het faciliteren van de groeiende internationale goederenstromen vraagt ook om verbetering van de zeetoegang, c.q. de aanleg
van een nieuwe grote, brede sluis. Onder regie van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu is de (MIRT-)planstudie gestart. De
planstudie wordt getrokken door Rijkswaterstaat Noord-Holland
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beste kan worden  vormgegeven. Amsterdam heeft met enkele
regiogemeenten (w.o. Haarlemmermeer) het internationale marketing en acquisitie bureau Amsterdam Inbusiness, met klinkende
resultaten.
3.3.4

Metropool Regio Amsterdam

De ‘Metropoolregio Amsterdam’ is het informele samenwerkingsverband in de noordvleugel van de Randstad, van IJmuiden tot
Almere en van Purmerend tot de Haarlemmermeer.
Het versterken van de concurrentiepositie, nationaal en internationaal, vormt de rode draad binnen de metropoolsamenwerking.
De samenwerking concentreert zich op de thema’s verkeer en
vervoer, economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.
Platformfunctie
De Metropoolregio Amsterdam functioneert als het platform in
de regio Amsterdam voor ontmoeting en netwerken om ruimtelijke en economische onderwerpen te agenderen en om projecten
in samenhang te ontwikkelen. De samenwerking in metropoolverband levert de regio meer kracht en zeggenschap op richting
het Rijk. Het is een samenwerkingsverband op vrijwillige basis. De
democratische legitimatie van besluiten vindt plaats in de Raden
en Staten.
IJmond in MRA
Sinds 2008 vertegenwoordigt de wethouder ruimtelijke ordening
de IJmond in de bestuurlijke kerngroep en maakt zich in dat verband sterk voor de gewenste ontwikkeling van de kanaalzone en
de recreatieve en toeristische ontwikkeling van de kustzone en
Spaarnwoude.

bevorderen dat de mogelijkheden van de locatie in de komende
jaren binnen randvoorwaarden op punt van milieu en veiligheid
optimaal kunnen worden benut.
3.3.3
Samenwerkingsagenda Velsen - Amsterdam
Met de discussie over de Amsterdamse havenvisie en de nieuwe
sluis zijn de bestuurlijke contacten tussen Velsen en Amsterdam
steviger aangehaald. De partners hebben over en weer uitgesproken te willen komen tot een gezamenlijke agenda. Inmiddels is
een samenwerkingsagenda opgesteld, waarop – naast de havenontwikkeling - ook onderwerpen als arbeidsmarkt & onderwijs en
recreatie & toerisme prijken.
De havengerelateerde onderwerpen zijn inmiddels opgenomen in
de samenwerkingsagenda NZKG. Daarnaast wordt nu gewerkt aan
drie thema’s:
· Een onderzoek naar de samenhang tussen de economie van de
zeehaven, het zakencentrum en de luchthaven en specifiek de
samenhang met Velsen / IJmond daarin. Aan de hand van de uitkomsten willen beide partners hun samenwerking toespitsen en
verdiepen.
· Amsterdam en Velsen gaan samen bekijken wat ze in het evenementenbeleid van elkaar kunnen opsteken, wat ze voor elkaar
kunnen betekenen en hoe ze met elkaar hun profiel als evenementengemeente kunnen versterken. Het gaat dan met name om
grote thematische evenementen met een regionale of nationale
uitstraling (zoals Hiswa, Havenfestival/PreSail en Dance Valley).
· Velsen gaat met Amsterdam bekijken hoe de promotie van Velsen als vitale vestigingsplaats voor internationale bedrijven het
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convenant getekend waarin zij afspraken gezamenlijk te gaan
investeren in de economie van de Amsterdamse regio om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid te bevorderen. Met
deze aanpak wil de metropoolregio Amsterdam ook snel tot zaken
met het nieuwe kabinet komen om samen te investeren in economische vernieuwing.
kennis en innovatie agenda
De ondernemers, onderzoekers en bestuurders gaan de komende
maanden aan de slag om een kennis- en innovatie-agenda op
te stellen waarin komt te staan welke maatregelen genomen
moeten worden om de internationale concurrentiepositie van de
metropoolregio Amsterdam te versterken. Zeven economische
clusters zijn daarbij belangrijk en kansrijk voor de Amsterdamse
regio: ICT, Creatieve Industrie, Life Sciences, Zakelijke en Financiële Dienstverlening, Logistiek & Handel, Flowers & Food en Toerisme & Congressen.
Samen met Kamer van Koophandel en provincie maakt de IJmond
zich sterk om high tech materials (met world class Tata Steel) hieraan toe te voegen.
Bij het opstellen van de kennis- en innovatieagenda zullen ondernemers en onderzoekers uit de regio worden betrokken, vanuit de
gedachte dat alleen door een open benadering de in de regio aanwezige kennis en creativiteit optimaal benut kan worden. De kennis- en innovatie-agenda zal komend voorjaar worden gepresenteerd en later worden uitgebreid naar een bredere economische
agenda. Vervolgens zullen de ondertekenaars van het convenant
en wellicht ook andere partners gezamenlijk gaan investeren in de
uitvoering van deze agenda.

Platform Regionaal Economische Structuur (PRES)
Het Platform Regionaal Economische Structuur richt zich op de
vormgeving van de economische strategie van de metropoolregio
en de afstemming met het Rijk.
De kernthema’s uit de agenda zijn:
- Scherpere inzet op kennis en innovatie als motor voor
vernieuwing
- Actief voorsorteren op de arbeidsmarkt van de toekomst
- Versterking van marketing en acquisitie
- Verzekeren van voldoende bedrijfsruimte en een goede bereik
baarheid
- Verhogen van de slagkracht en efficiency.
IJmond in PRES
Sinds december 2010 vertegenwoordigt de wethouder economische zaken de IJmond in het platform en maakt de IJmond zich
met andere partners in de regio sterk voor een goede aansluiting
bij de voor de IJmond relevante topclusters ( Logistiek & Handel,
Food en Toerisme). En samen met de Kamer van Koophandel en
de provincie maakt de IJmond zich sterk om high tech materials
(met world class Tata Steel) aan de topclusters toe te voegen
Economic Development Board Amsterdam (EDBA)
Vanuit de vormgeving van het kernthema kennis & innovatie is
eind vorig jaar de Economic Development Board voor de Metropoolregio Amsterdam tot stand gekomen. De EDBA moet het
belangrijkste regionale adviesorgaan voor de Metropoolregio
Amsterdam worden op economisch gebied.
De EDBA bestaat uit vooraanstaande ondernemers, wetenschappers en bestuurders uit de metropoolregio. Eind 2010 is een
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