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Ten geleide
Voor u ligt de 1e voortgangsrapportage van de Economische
Agenda 2011-2014.
In hoofdstuk 1 wordt kort de actuele economische ontwikkeling geschetst, toegespitst op de kernsectoren van de IJmond.
Met naast een algemeen beeld specifiek aandacht voor de
staalindustrie, de visserijsector (de kottervisserij, de visafslag,
de zeevisgroothandel, de pelagische visserij, de cold store), de
offshore sector en nieuwe vestigingen, en de ferry en cruise en
nieuwe terminal.
In hoofdstuk 2 ligt de focus op enkele thema’s die centraal
staan in onze economische agenda en ook in de Visie op
Velsen 2025 Kennisrijk Werken. Die thema’s zijn: profilering
& marketing, kennis & innovatie, arbeidsmarkt & scholing,
dienstverlening & ondernemersloket en samenwerking &
regio.
In hoofdstuk 3 passeren de lopende projecten de revue en
bevat de resultaten die in 2011 en de 1e helft van 2012 zijn
geboekt en die voor het komend jaar op het programma staan.
Die projecten zijn: de IJmondhaven, het Middenhavengebied,
de Grote Hout, de Averijhaven en de nieuwe sluis.
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Hoofdstuk 1 de stand van de economie
In dit hoofdstuk wordt kort de actuele economische ontwikkeling geschetst, toegespitst op de kernsectoren van de IJmond
en het Noordzeekanaalgebied. Naast het algemene beeld is
aandacht voor de staalindustrie, de visserijsector (de kottervisserij, de visafslag, de zeevisgroothandel, de pelagische
visserij, de cold store en de nieuwe containerfaciliteit), de offshore sector en de nieuwe vestigingen, de ferry en cruisevaart
en de nieuwe cruise terminal.
1.1 het algemene beeld
De schulden- en eurocrisis trekken diepe sporen in de economie. Het algemene beeld: consumenten besteden minder,
ondernemers investeren weinig, de werkgelegenheid loopt
terug, het aantal werkzoekenden stijgt. Door dalende huizenprijzen en de onduidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek
valt woningmarkt stil en dat heeft ook negatieve effecten op
de arbeidsmarkt. Ondernemers investeren minder bedrijfsgebouwen, machines en installaties. Dat heeft vooral de bouwsector flink geraakt.

1.2 de staalindustrie
De economische crises raakt de Europese staalindustrie
hevig. Door de teruggeval van de vraag naar staal (automotive,
bouw, machines) in Europa is sprake van overcapaciteit in de
productie. Tata Steel wist zijn resultaten met kostenbeheersing en productdifferentiatie tot nu toe nog net in de plus te
houden, maar het is in de huidige onzekere marktsituatie heel
moeilijk om voldoende middelen voor zeer nuttige investeringen vrij te maken. Het verbeterprogramma van Tata Steel,
getiteld ‘Het beste staal voor morgen’, stelt drie doelen: de
productiekwaliteit verbeteren, de betrouwbaarheid verhogen
en de kosten verlagen. De vooruitzichten op herstel van de
vraag op de Europese markt zijn niet rooskleurig. De directie
van Tata Steel Europe heeft recent aangekondigd dat extra
maatregelen nodig zijn om de tegenvallende markt te compenseren en de toekomst van het toonaangevende bedrijf zeker te
stellen.

In de IJmond en het Noordzeekanaalgebied is de werkgelegenheid in vrijwel alle bedrijfstakken gedaald, met uitzondering van handel en logistiek, de informatie en communicatie
sector en de zorg. Bij dit overheersend negatieve beeld zijn
overigens wel positieve kanttekeningen te plaatsen. Terwijl
de staalindustrie worstelt met een forse terugval in de vraag,
en vanuit de visserij wisselende signalen komen, zijn in de offshore en de cruisevaart positieve ontwikkelingen te melden.

1.3 de visserij sector
De kottervisserij zit midden in de transitie naar nieuwe
duurzame vangstmethoden. De ontwikkeling van quota en
olieprijzen blijven dominante factoren is het toekomstperspectief van deze visserij. Vooral door de verruiming van de
quota voor schol en tong, maar ook door de gestage groei van
het aantal aanvoerders en handelaren, blijft de aanvoer op en
ook het marktaandeel van de Hollandse Visveiling in IJmuiden stijgen.
De vangstmogelijkheden voor pelagische visserij staan onder
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innovatief park, genaamd Luchterduinen. IJmuiden is ook
daarvoor als werk- en servicehaven in de picture. IJmuiden
staat ook in de belangstelling van bedrijven die betrokken zijn
bij de geplande aanleg van grote windmolenparken voor de
kust van Engeland (East Anglia).
1.5 ferry en cruisevaart
De ferrydienst IJmuiden – Newcastle blijft zich prima
ontwikkelen. Het aanbod van reizen met cultuur- en natuurprogramma’s trekt een breed en groeiend publiek. Het aantal
passagiers blijft gestaag stijgen. Vorig jaar waren het er ruim
560.000. De groei van de dienst is opvallend, omdat de reizigersaantallen van de concurrentie (P&O / Rotterdam - Hull en
Stenaline / Hoek van Holland - Harwich) op z’n best stabiliseren.
De cruisesector maakt een opmerkelijke en interessante ontwikkeling door. Met de komst van de nieuwe Felison Cruise
Terminal in de IJmondhaven in 2012 spelen terminal- en havenbeheerder in op de potentie van IJmuiden in deze groeiende industrie. De bouw van de nieuwe terminal is in recordtijd
en een uniek samenwerking tussen opdrachtgever, architect,
aannemer en gemeente tot stand gekomen. Voor 2012 zijn 45
calls geboekt en de verwachting is dat dit aantal de komende
jaren nog gaat stijgen.

druk, vooral buiten de Europese Unie. Het nieuwe akkoord dat
dit jaar tussen de Europese Unie en Mauretanië is gesloten,
biedt de Nederlandse reders geen perspectief op een rendabele visserij. Met de verruiming van het quotum blauwe wijting
in 2012 blijft het aantal aanlandingen in IJmuiden gelukkig op
peil.
In 2011 is de nieuwe containerfaciliteit aan de Loggerkade
geopend. Daarmee kunnen grotere volumes containers met
barges en feederlijnen vanuit IJmuiden naar de internationale
containerterminals worden verscheept.
1.4 energie en offshore
De stijgende energieprijzen vormen een groeiende kostenpost voor ondernemers en burgers, maar bieden ook nieuwe
en groeiende kansen voor de offshore gas- en windindustrie.
De vestiging van nieuwe bedrijven, zoals Airborne Oil & Gas
en Allseas, laat zien dat IJmuiden niet alleen als uitvalsbasis
maar ook als vestigingsplaats meeteld.
Naast de beschikbaarheid van uitstekende bedrijfslocaties
blijkt een alerte dienstverlening van onze kant van niet te
onderschatten belang in de keuze van de vestigingsplaats. De
bedrijven vragen ook vakbekwaam personeel, vooral op mbo
en hbo en ook wo niveau. Die vraag komt bovenop die van
gevestigde bedrijven.
Voor de komende jaren is het zaak om de belangstelling van
jongeren voor ‘werken in de techniek’ te vergroten. En het is
ook zaak om Velsen verder te ontwikkelen als aantrekkelijke
woonplaats voor jonge mensen.
Het komend jaar start de aanleg van het nieuwe windmolenpark in vak Q10, 20 km voor de kust van Noordwijk, een
Economische Agenda 2011 - 2014
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Hoofdstuk 2 kernthema’s

In hoofdstuk 2 ligt de focus op enkele thema’s die centraal
staan in onze economische agenda. Ze vormen ook kernpunten in de Visie op Velsen 2025, Kennisrijk Werken. Die
thema’s zijn: profilering en marketing, kennis & innovatie,
arbeidsmarkt & scholing, dienstverlening & ondernemersloket en samenwerking & regio.
2.1 profilering en marketing
Het college zet in zijn programma voor deze bestuursperiode
in op een scherpe profilering van de sterke clusters in de metropoolregio Amsterdam én in het internationale veld. Met de
focus op twee onderscheidene kwaliteiten:
· als dynamische haven met sterke industriële clusters, internationale draaischijf voor vis, kusthaven voor ferry- en cruisevaart, servicehaven voor offshore activiteiten en knooppunt
van duurzame energie.
· als avontuurlijke en attractieve kustplaats met een spannende havenfront, sportieve stranden en gevarieerde evenementen.

voor de metropoolregio wordt gezien. Bedrijven als Tata Steel
en Airborne Oil & Gas zijn echter wel actief in het landelijke
netwerk van de topsector high tech materials en in landelijke
innovatieprogramma’s en zij koesteren hun netwerken met de
TU’s Delft en Twente en de hbo opleidingen in de Randstad.
Het college pleit in PRES- en MRA-verband voor een betere
afstemming tussen regio en rijk (zie ook de par. 2.2. en 2.5).

draaischijf voor vis
IJmuiden doet het goed in verse vis. In een krimpende markt
is het marktaandeel toegenomen. Die positie dankt zij aan de
centrale ligging, degelijke aanvoerders, het internet veilsysteem en de concentratie van de zeevisgroothandel. IJmuiden
spreekt ook een woordje mee in kweekvis. In de voormalige
bootbunker aan de Westerduinweg (waar voorheen Solea BV
was gevestigd dat is overgenomen door de Stichting Zeeuwse
Tong en WUR Imares) wordt nu yellow tail kingfish (een
tonijnachtige) gekweekt en intussen met succes op de markt
gebracht.
Onder de naam ‘IJmuiden Euro(pean) Fish Port’ presenteren
enkele actieve handelaren zich met steun van de gemeente op
belangrijke beurzen, zoals de European Seafood Exposition
Brussel.
In het segment ‘diepgevroren vis’ blijft de positie van IJmuiden ijzersterk, ook al zijn de verwachtingen voor de komende
jaren door de spannende verhouding met IJsland en Noorwegen niet onverdeeld gunstig. Mede dankzij de lijndiensten
op Alaska en Noorwegen blijft de omzet gestaag groeien en de
nieuwe containerfaciliteit vergroot de efficiency in de logistieke keten.

inzet op high tech
De IJmond onderscheidt zich in economische termen vooral
op 3 clusters: staal en metaal, visserij en offshore. Technologie, vakmanschap en ondernemerschap dragen die clusters.
Die vormen samen ook het fundament voor de visie Velsen
2025 ‘Kennisrijk Werken’. Zowel vanuit het rijk als vanuit
de metropoolregio wordt ingezet op enkele topsectoren.
Een punt van discussie is dat high tech systems & materials
landelijk wel maar in de metropoolregio niet als topsector
Economische Agenda 2011 - 2014
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offshore energie

Samen met enkele belangrijke spelers uit de sector, met WUR
Imares en met Zeehaven IJmuiden maakt de gemeente zich
in Blue Port Noord West NL – opvolger het Visserij Innovatie
Platform - sterk om de innovatie in de IJmuidense visserijcluster te bevorderen.

Met de geslaagde installatie van Egmond aan Zee en Prinses
Amalia wordt IJmuiden inmiddels gezien als de vanzelfsprekende uitvalsbasis voor near shore windmolen parken. Het
nieuwe windmolenpark Luchterduinen van Eneco voor de
kust van Noordwijk zal de komende jaren naar verwachting
ook vanuit IJmuiden worden geïnstalleerd. Signalen uit de
industrie geven aan dat IJmuiden ook kans maakt om een rol
te spelen in de far shore windmolenparken en wellicht zelfs
voor parken voor de kust van Engeland.
Met AYOP en Zeehaven IJmuiden is de gemeente actief in
zowel de promotie en marketing van IJmuiden als offshore
service haven. Naast de beschikbaarheid van uitstekende
bedrijfslocaties blijkt een alerte dienstverlening voor bedrijven van beslissende betekenis te zijn. Met de recente nieuwe
vestigingen IJmuiden niet alleen als uitvalsbasis een woordje
mee, maar ook als vestigingsplaats voor offshore bedrijven.
De bedrijven vragen ook vakbekwaam personeel, vooral op
mbo en hbo en ook wo niveau. Als belangenorganisatie voor de
offshore bedrijven zet de AYOP zich in voor verbetering van
het onderwijsaanbod in de regio. Die vraag komt overigens
nog bovenop die van gevestigde bedrijven. Ook daarom ligt de
focus in de arbeidsmarktagenda op dit punt (zie par. 2.3).

ferry- en cruisevaart
In nauwe samenwerking met DFDS worden acties ondernomen om de Engelse passagiers van de cruiseferry te verleiden
tot een bezoek aan de toeristische attracties van de gemeente.
Zo is vanaf 2011 de brochure Going Dutch beschikbaar voor
de passagiers. Ook is bij de terminal - en met bijdragen van
enkele horecaondernemers - een informatiebord met plattegrond en toeristische informatie geplaatst. Door een student
van de Hogeschool In Holland is onderzoek gedaan naar het
profiel en de wensen van de Britse passagiers en hoe hier het
beste op in te spelen. (In het doel Toerisme & Recreatie wordt
hier uitgebreider op ingegaan.)
Met de komst van de nieuwe Felison Cruise Terminal in mei
2012 heeft IJmuiden een sterke positie in deze groeimarkt
verworven. De terminals van Amsterdam en IJmuiden hebben
hun marketing activiteiten gebundeld onder de vlag van Amsterdam Cruise Port , waarin naast de beide gemeenten ook
verschillende met de cruisevaart verbonden partijen actief
participeren. De gezamenlijke ambitie van de terminals en
ACP is om het aantal calls de komende jaren van 200 naar 300
te brengen.
Economische Agenda 2011 - 2014
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gezichten. Kernpunten waren: samenwerking in de verse
keten op logistieke vlak, en samenspel tussen de sector en de
politiek waar het gaat om Europese regelgeving.
Op initiatief van Tata Steel is dit jaar een Platform Onderwijsinfrastructuur opgericht, waarin ondernemers, onderwijsinstellingen, provincie en gemeente toewerken naar op de
vraag afgestemd maatwerk in de vakopleidingen. En ook op
initiatief van Tata Steel vond in mei van dit jaar een innovatietafel plaats, waarbij ideeën voor het versterken van de relatie
tussen ondernemingen en onderwijs - van vmbo tot tu – zijn
uitgewisseld.
In de voorbereidende gesprekken voor een 2e kennistafel is
naar voren gekomen dat de versterking van de relatie tussen
ondernemingen, onderwijs en onderzoek een belangrijke succesvoorwaarde voor ‘high tech IJmond’ ligt.

2.2 kennis & innovatie
Met de vaststelling van de visie 2025, Kennisrijk Werken,
plaatste de raad voorjaar 2011 een stip op de horizon, een
ambitieus en prikkelend toekomstbeeld als een wenkend perspectief voor ondernemers en burgers.
In oktober 2011 nam de gemeente het initiatief tot de organisatie van een kennistafel, een open gesprek plaats tussen
toonaangevende ondernemers, betrokken kennisinstituten en
gemeente. Onderwerp van gesprek: innovatie en kennisontwikkeling in de IJmond.

2.3 arbeidsmarkt & scholing
De crisis heeft nog steeds een aanzienlijk effect op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de IJmond de werkgelegenheid in vrijwel alle bedrijfstakken gedaald, met uitzondering
van handel en logistiek, de informatie en communicatie sector
en de zorg. Het beeld op de arbeidsmarkt is niet eenduidig.

In de Economische Agenda voor de huidige bestuursperiode
wordt al stevig ingezet op innovatie, maar de visie gaat een
paar stappen verder. De inzet van de visie 2025 is om innovatievermogen en vakmanschap van het bedrijfsleven in de
IJmond te versterken, en om de IJmond als technologieregio
te profileren, waardoor ook nieuwe bedrijven, kennisinstituten en vakopleidingen zich tot deze regio aangetrokken
voelen. Het college wil in de 2e helft van 2012 in samenspraak
met actieve ondernemers en bewoners strategische agenda
voor 2016 maken.

Terwijl de bouw is
stilgevallen en de
staalindustrie worstelt met een forse
terugval in de vraag,
zijn in de offshore en
de cruisevaart positieve ontwikkelingen
te melden. Vanuit die
sectoren is er vooral
vraag naar technisch
en logistiek onderlegde mensen, van
mbo tot tu. En ook de
industrie blijft overigens jonge mensen in
opleiding en productie aantrekken.

De kennistafel van oktober 2011 heeft geleid tot verscheidene
vervolg initiatieven. In februari van dit jaar vond een offshoretafel plaats, met bekende en nieuwe gezichten. Opvallend
punt: IJmuiden wordt door de nieuwe ondernemers prima
kansen in de offshore windenergie toegedicht en geprezen om
zijn openheid en samenwerkingsgezindheid.
Diezelfde maand vond er ook een visserijtafel plaats, met
bekende en nieuwe IJmuidense en Katwijkse en Wageningse
Economische Agenda 2011 - 2014
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2.4 dienstverlening & ondernemersloket

• ondernemersloket
Het ondernemersloket profileert zich als dé toegangspoort
voor ondernemers, hun initiatieven en investeringsplannen.
Het loket bevordert een voortvarende aanpak en afhandeling
van bouwinitiatieven, in nauw samenwerking met het serviceteam. Het ondernemersloket ligt aardig op koers, getuige
de wijze waarop de nieuwbouw van onder meer Airborne Oil
& Gas, Het Kleine Strand / Iskes, Felison Cruise Terminal,
Blankendaal Coldstores en Breman Machinery is gerealiseerd.
Maar ook voor veel kleinschalige initiatieven en vragen van
ondernemers vervult het ondernemersloket een
schakelfunctie.
De situatie op de arbeidsmarkt vraagt van bedrijfsleven, vakonderwijs en overheid een extra inzet in het verbeteren van
de aansluiting op de arbeidsmarkt, vooral in de opleiding van
werkloze jongeren naar werk. Het is verheugend dat verscheidene gevestigde en ook nieuwe ondernemingen ook relatief
moeilijk plaatsbaren werkzoekenden een kans geven.
De betrokken partijen bundelen hun krachten o.m. in het PAO
IJmond. Een belangrijk aandachtspunt voor de IJmond is de
beschikbaarheid van voldoende technisch gekwalificeerd personeel. Zelfs in economische lastige tijden blijft het voor veel
bedrijven moeilijk om goed personeel te vinden.

• bestemmingsplannen
Het collegeprogramma geeft aan dat de bestemmingen globaler zullen worden vastgelegd, zodat de gemeente minder
behoeft te interveniëren met ondernemersinitiatieven. In
nieuwe bestemmingsplannen worden bestemmingen minder
specifiek worden benoemd. Er wordt b.v. wel een duidelijk onderscheid in natte, havengebonden en droge bedrijventerreinen, in woongebieden en winkelgebieden, maar binnen deze
functies wil de gemeente zich richten op globalere omschrijvingen wat wel en niet wordt toegestaan.
Ondernemers worden betrokken bij de voorbereiding van
bestemmingsplannen. In een vroeg stadium worden de ondernemers uitgenodigd om hun ideeën en plannen kenbaar te
maken. De nieuwe bestemmingsplan Zeezicht en Zeehaven
zijn voorbeelden van die nieuwe aanpak.

Het imago van techniek en de aantrekkingskracht van de
industrie is de laatste jaren wel verbeterd. Dat heeft ook zijn
resultaat gehad in aanmeldingen in het technisch onderwijs, maar er is hier veel te winnen. Verdere versterking van
technisch vakonderwijs en waardering van techniek is een
ambitie van duidelijke ambitie van bedrijfsleven,onderwijs en
gemeente.
Op initiatief van Tata Steel is dit jaar een Platform Onderwijsinfrastructuur tot stand gekomen, waarin ondernemers,
onderwijsinstellingen, provincie en gemeente toewerken naar
op de vraag afgestemd maatwerk in de vakopleidingen. Het
college blijft zich met de partners inzetten om de instroom
naar het technisch onderwijs te verhogen en de aansluiting
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.
Economische Agenda 2011 - 2014
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het REB IJmond wordt door de gemeente Velsen gefaciliteerd
en het budget voor het programma IJmond Veelzijdig wordt
vanaf 2012 ingezet voor een regionale uitvoeringsagenda, die
op basis van de gezamenlijke economische visie wordt opgesteld. Die agenda wordt samen met het bedrijfsleven en de
provincie opgesteld. Ook de Kamer van Koophandel Amsterdam is vanuit haar nieuwe gebiedsgerichte aanpak betrokken.

2.5 samenwerking & regio
Het collegeprogramma 2010-2014 verwoordt de ambitie op
economisch terrein kernachtig: Het college wil de lokale en
regionale economische ontwikkeling stimuleren en nieuwe
impulsen geven en zoekt daarbij de samenwerking met het
bedrijfsleven.
Focus en inzet worden in dat programma als volgt verwoord:
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
industriële clusters, 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.

Op dit moment wordt gewerkt aan een gezamenlijke gebiedsprogramma voor de IJmond met focus op de volgende vier
thema’s:
- versterking maakindustrie o.m. door inzet op versterking
kennis & innovatie en technisch onderwijs
- verbreding economische basis door versterking van de offshore cluster
- bevordering van succesvol ondernemerschap
- versterking van het ondernemersklimaat, met speciale aandacht voor parkmanagement en bereikbaarheid
De IJmondgemeenten willen daar toerisme als 5e
thema aan toevoegen.
Voorjaar 2013 wordt het gebiedsprogramma gepresenteerd.
Dit programma vormt de basis voor de samenwerking en voor
de taken van het regionaal economisch bureau IJmond.

• Noordzeekanaalgebied
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft
als kerndoelstelling om de internationale positie van het
NZKG te versterken. Het bestuursplatform wil haar economische strategie beter linken aan het ruimtelijk en milieubeleid
en steviger verankeren in het beleid van de betrokken overheden. Dat is niet alleen noodzakelijk om op regionale schaal
effectief beleid te kunnen voeren, het is evenzeer nodig om
ondernemers duidelijkheid te kunnen geven.

De economische ontwikkeling van de IJmond is nauw verbonden met het Noordzeekanaalgebied en de metropoolregio
Amsterdam. Reden waarom het college ook samenwerking
zoekt met partners in de regio.

Als een van de eerste acties wordt nu een gezamenlijke visie
op de verdere ontwikkeling van het NZKG opgesteld. In de
nieuwe gevormde stuurgroep zijn alle bestuurscolleges in het
NZKG met hun portefeuillehouders ez, ro en milieu en ook
het ministerie van Infrastructuur & Milieu vertegenwoordigd. De stuurgroep verwacht in het voorjaar van 2013 enkele
perspectieven te kunnen presenteren, aan de hand waarvan de

• IJmond
In december 2011 hebben de bestuurcolleges van de IJmondgemeenten een tweeledig besluit genomen over een regionaal
economisch bureau (REB):
Economische Agenda 2011 - 2014
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derwijs, marketing en acquisitie, voldoende bedrijfsruimte en
goede bereikbaarheid, en slagkracht en efficiency.
De wethouder economische zaken van Velsen vertegenwoordigt de IJmond in het platform.
In de IJmond focussen we sterk op de topclusters high tech
materials, food & fish, offshore (zie ook onder par. 2.1). High
tech materials is een topsector die zich vooral landelijk manifesteert en waarin bedrijven als Tata Steel en Airborne Oil &
Gas actief opereren. Dat geldt ook voor food & fish, waarin de
Zaanstreek en IJmuiden uitblinken en met Wageningen (met
het IJmuidense onderzoeksinstituut WUR Imares) actief zijn.
Dat geldt tenslotte zeker ook voor de energiesector, waarvan de
offshore gas en wind enegie specifieke segmenten vormen.

discussie over de toekomst van de regio zal worden gevoerd.
Op basis daarvan zal in de loop van 2013 een gezamenlijke toekomstvisie worden vastgesteld, op basis waarvan vervolgens
een uitvoeringsagenda wordt uitgezet.

Het platform Regionaal Economische Structuur (PRES)
vormt ook de verbinding met de Economic Development
Board Amsterdam. De activiteiten van de board, waarin
vooraanstaande ondernemers, wetenschappers en bestuurders uit de metropoolregio zitting hebben, concentreren zich
innovatieprojecten in zeven topsectoren, t.w. zakelijke en
financiële dienstverlening, logistiek & handel, food & flowers,
ICT, creatieve industrie, life sciences, en toerisme & congressen. Die lijst spoort niet geheel met die van het kabinet, waarin
high tech en energie prominente plaatsen innemen.
De IJmond maakt zich met andere partners sterk om hieraan
high tech materials toe te voegen en ook aandacht te vragen
voor het (offshore) energie cluster – evenals high tech materials een van de landelijke topsectoren.

• Metropoolregio Amsterdam
Het versterken van de internationale concurrentiepositie
vormt de rode draad binnen de samenwerking in de metropoolregio Amsterdam, die zich uitstrekt van IJmuiden tot
Almere en van Purmerend tot Haarlemmermeer. De samenwerking concentreert zich op de thema’s verkeer en vervoer,
economie, verstedelijking, landschap en duurzaamheid.
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: kennis en innovatie als
motor voor economische vernieuwing, arbeidsmarkt en on-

Economische Agenda 2011 - 2014
Deel I Haven & Industrie

12

voortgangrapportage
november 2012

In 2011 besloot Airborne Oil & Gas zich te vestigen in de
IJmondhaven. Dit bedrijf gaat op deze locatie composite
pijpen produceren voor de offshore industrie. Het is een uniek
product dat de mogelijkheden voor olie en gas winning in
diepe en lastige velden onder de zeebodem mogelijk maakt. In
het nieuwe bedrijfspand worden nu de eerste productielijnen
opgezet.
De IJmondhaven is dit jaar door Smit Tak ingezet voor de
ontmanteling van twee platforms. Komend jaar worden in de
IJmondhaven de werkzaamheden opgestart voor de aanleg
van het windmolenpark in vak Q10, ruim 20 km voor de kust
van Noordwijk. In het innovatieve park, genaamd Luchterduinen, worden 43 turbines geplaatst met een totaal vermogen
van 129 MW (voldoende voor 135.000 huishoudens).

Hoofdstuk 3 projecten
In dit hoofdstuk passeren de lopende projecten de revue en
bevat de resultaten die in 2011 en de 1e helft van 2012 zijn geboekt en de acties die voor het komend jaar op het programma
staan.

3.2 Middenhavengebied
In juli 2011 werd de nieuwe kade aan de Loggerstraat feestelijk geopend. Met deze opening is de eerste belangrijke stap in
de herstructurering en revitalisering van het Middenhavengebied gerealiseerd. Tegelijkertijd is ruimte gecreëerd voor
de vestiging van nieuwe activiteiten in de logistieke overslag,
opslag en afhandeling van diepgevroren vis. Met dit omvangrijke project zijn investeringen van in totaal ca. € 22 miljoen
gemoeid. Het is mogelijk geworden dankzij bijdragen van het
rijk, de provincie en de gemeente.
Aan de nieuwe kade is intussen de nieuwe containerfaciliteit
gerealiseerd. Wekelijks worden containers met diepgevroren vis met barges naar de Rotterdamse containerterminals
vervoerd. Inmiddels heeft ook een offshore gerelateerd bedrijf

3.1 IJmondhaven
De IJmondhaven heeft zich de afgelopen geprofileerd als
werk- en servicehaven voor de offshore industrie. De ontwikkeling startte met de bedrijfshallen van MSCY waar o.m.
Wintershall zich vestigde. Vestas volgde met een nieuwe
vestiging, waarvandaan het onderhoud wordt verzorgd voor
de beide offshore windmolenparken voor de kust van Egmond
en IJmuiden.
Voor jaar 2012 zijn nieuwe vestigingen tot stand gekomen.
Het Kleine Strand besloot tot oprichting van een bedrijfshal
annex kantoor voor offshore gerelateerde bedrijven. Met de
feestelijke opening van het pand in april dit jaar nam sleepbedrijf Iskes zijn intrek in het pand direct aan de haven gelegen.
In mei van dit jaar kon de nieuwe Felison Cruise Terminal
feestelijk worden geopend. De bouw is in recordtijd en een
uniek samenwerking tussen opdrachtgever, architect, aannemer en gemeente tot stand gekomen. Vanaf dit jaar zullen de
MSC Opera en MSC Lirica regelmatig bij de terminal afmeren.
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besloten zich op deze locatie te vestigen. De volgende fase van
het herstructureringsproject omvat de vernieuwing van riolering en wegen. Deze fase is in de 2e helft van 2012 opgestart.

van de kruispunten aan de Amsterdamseweg met de op- en
afritten van de A22 zijn vergroot en rond het Pontplein is het
zgn. tovergroen geïntroduceerd.
Het project Kromhoutstraat nadert zijn voltooiing. In dit
project wordt de route voor hoogwaardig openbaar vervoer
(HOV) gecombineerd met een face lift van de route naar het
strand en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de route.
Voor het knooppunt Velsertraverse loopt – onder de titel
IJmond Bereikbaar - een onderzoek van bedrijfsleven en
betrokken overheden naar de mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren, de kwetsbaarheid te verminderen en de
luchtkwaliteit te verbeteren. Als één van de maatregelen is
ook het afmaken van het klaverblad in studie. Vanuit het samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar wordt ook gestreefd
naar stimulering van het openbaar vervoer in de noordelijke
IJmond. Ook wordt deelgenomen aan het onderzoek naar het
oplossen van knelpunten op het rijkswegennet aan de noordkant van het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, waarin ook
de verbinding A8-A9 is opgenomen.

3.3 Grote Hout
De slechte staat van de kade belemmert een goed economisch
gebruik van het natte terrein. Hangende de gesprekken met de
potentiële havenbeheerders over een toekomstige exploitatie
(met vernieuwing van de kade), blijft intussen een beperkt
gebruik van de kade mogelijk.
Intussen blijft het haventerrein met de beperkte mogelijkheden en de beperkte middelen ingezet voor passende havenactiviteiten.
De gebruiksmogelijkheden van de nieuwe kade en het natte
terrein worden overigens mede bepaald door de milieuruimte.
De inzet is om met de toekomstige exploitant tot overeenstemming te komen over het gewenste toekomstige gebruik
van kade en terrein en een passende vergoeding.

3.5 Averijhaven
De huidige lichterfaciliteit in de buitenhaven vormt een
knelpunt voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat
Noord-Holland voert een planstudie uit die moet uitwijzen
of de locatie Averijhaven een goede oplossing kan bieden en
of de lichteractiviteit binnen de vergunde milieugrenzen kan
plaatsvinden.

3.4 bereikbaarheid havens en bedrijfsterreinen
Onze infrastructuur kent een belangrijke knooppunten bij de
aansluitingen op het hoofdwegennet, die bij een druk verkeersaanbod als snel overbelast kunnen geraken. Een betere
doorstroming op de hoofdontsluitingsroutes is niet alleen
goed voor de goede bereikbaarheid, het is ook goed voor de
luchtkwaliteit.
Op de route Amsterdamseweg-Parkweg-Stationsweg-Kanaaldijk zijn intussen twee projecten gerealiseerd: de capaciteit
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In een bestuurlijk overleg van 27 juni 2012 heeft Rijkswaterstaat de resultaten van de studie gemeld: een nieuw havenbekken op de plaats van de vrm. Averijhaven biedt voldoende
ruimte voor de lichteractiviteit en de gekozen voorkeursvariant past binnen het stand-still beginsel. Het nieuwe havenbekken wordt iets breder dan de oorspronkelijke Averijhaven
en biedt daarmee ook de beste uitgangspositie voor toekomstig (mede)gebruik.
In de overgangszone tussen de nieuwe haven en het Strand
Noordpier komt een duinkop met een uitzichtpunt. Tussen
café-restaurant Sea You en het uitzichtpunt wordt langs de kanaaloever een wandelpad aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen wordt verruimd en aan het einde van de Reijndersweg
wordt een keerlus aangelegd om de doorstroming van strandverkeer en hulpdiensten te bevorderen. Ook het wegontwerp
wordt iets aangepast, waardoor langs de Reijndersweg in de
toekomst nog parkeerstroken kunnen worden aangelegd.

500 m lang, 65 m breed en 18 m diep en komt tussen de Noordersluis en de Middensluis. Het milieuonderzoek laat zien dat
er nauwelijks extra milieueffecten zijn. De oplevering wordt
verwacht in 2019 en de aanleg start in 2015.
Nu volgt de fase van uitwerking van de plannen. Deze fase
omvat de planologische procedures – het Provinciaal Inpassingsplan, de milieueffectrapportage en de voorbereiding
van de aanbesteding. Ook zullen regio en Rijk zich inspannen
om binnen de grenzen van de leefbaarheid verdere groei van
havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied mogelijk te
maken. Aan het eind van deze fase vindt de definitieve besluitvorming plaats over de financiering, de gunning en realisatie
van de nieuwe sluis.

3.6 nieuwe sluis
De minister van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het College van B&W van Amsterdam hebben op 22 juni 2012 geconcludeerd dat een nieuwe
zeesluis haalbaar, betaalbaar en inpasbaar is. De sluis wordt
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