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Ten geleide
Voor u ligt de voortgangsrapportage van de Economische
Agenda 2011-2014, deel II Detailhandel & Horeca.
Hoofdstuk 1 schetst het algemene beeld van de landelijke
omzetontwikkeling van detailhandel en horeca.
Hoofdstuk 2 spitst zich toe op de detailhandel in Velsen, op
het recente koopkrachtstromen onderzoek en op de
ontwikkelingen van de verschillende winkellocaties.
Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling van de weekmarkten.
Hoofdstuk 4 schetst de ontwikkelingen in de horeca in Velsen
en de acties en projecten die zijn en worden uitgevoerd.

Omzetgroei horeca totaal en naar sector 1995-2011 (in %)

1. Het algemene beeld in Nederland
De economische crisis heeft ook de horeca en detailhandel
in haar greep. Zowel het ondernemersvertrouwen als het
consumentenvertrouwen heeft het afgelopen jaar een flinke
knauw gekregen. De verhoging van de BTW van 19% naar 21%
per 1 oktober 2012 is daar nog bovenop gekomen.
1.1. detailhandel
De grafiek laat zien dat de omzet in het non-food segment
in 2008 scherp is gedaald (vooral in bruin-witgoed en
wooninrichting, minder in kleding) en ook daarna een dalende
lijn vertoond. De omzet in het food segment toont een lichte
knik. De supermarkten laten een opgaande lijn zien, terwijl
speciaalzaken een wisselende en soms ook minder positief
beeld laten zien.
Het vertrouwen en de investeringsbereidheid bij
supermarkten blijft hoog, zo blijkt uit onderzoek, en ook uit de
contacten die de gemeente met ondernemers onderhoudt

Het aantal horecabedrijven is tussen 2007 en 2011 met
17% gedaald. Er zijn binnen de horecasector wel duidelijke
verschillen te zien. Zo nam het aantal bedrijven in de
drankensector (vooral discotheken) flink af. De fastfood
sector groeit daarentegen al jaren gestaag door. Het aantal
restaurants is de afgelopen vijf jaar met 2% gegroeid en het
aantal hotels zelfs met 10%.
Opvallend is ook dat strandpaviljoens het over het algemeen
goed doen. De paviljoens zijn veel meer een bestemming op
zich geworden, er wordt gedineerd en het zijn interessante
locaties voor groepen. (Trendrapport toerisme, recreatie en
vrije tijd 2012, NRIT)

Omzetontwikkeling detailhandel 2000-2011

2. Detailhandel in Velsen
1.2 horeca

2.1 koopkrachtstromen in Velsen en de regio

De grafiek laat zien dat in de omzetten in de horeca in 2008 en
vooral 2009 flink zijn gedaald en zich in 2010 en 2011 weer in
de richting van het niveau van 2007 ontwikkelen. (Alleen de
fastservice sector daalde in 2009 niet verder en stabiliseerde
ook in 2010.) De verwachting is dat de omzetten in de horeca
zich in 2012 op het niveau zullen stabiliseren
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De gemeente Velsen heeft in 2011 geparticipeerd in het
‘Randstad koopstromen onderzoek 2011’. Voor Velsen is
opvallend dat het aanbod per inwoner beduidend lager is dan
vergelijkbare gemeentes van deze omvang (50.000-100.000
inwoners).
Dat kan worden verklaard uit het feit dat Velsen uit
verschillende kernen bestaat en door haar ligging geen
centrumfunctie heeft. Dit zorgt er voor dat er weinig
toevloeiing en veel afvloeiing van koopkracht is.
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De binding voor dagelijkse artikelen bedraagt voor Velsen
83% en ligt daarmee wat lager dan gemiddeld in gemeenten
van deze omvang (89%). Afvloeiing vindt plaats naar Haarlem
(6%) en Beverwijk (5%). De niet-dagelijkse artikelen kopen
de inwoners van Velsen aanzienlijk vaker buiten de eigen
gemeente (binding 46% tegen 60% gemiddeld).
Vooral de aangrenzende gemeenten Haarlem en Beverwijk
trekken relatief veel Velsenaren (beide 16%). Het aantal
winkelmeters per 1.000 inwoners is voor niet-dagelijkse
artikelen in Velsen relatief klein. De toevloeiing van omzet
vanuit andere gemeenten is hierdoor beperkt en met name
afkomstig uit Haarlem (8%).

2.2 ontwikkelingen in winkellocaties

Winkelcentrum IJmuiden
De samenwerkingsovereenkomst met Multivastgoed is begin
2012 ontbonden. Het college onderzoekt met de partners in
het gebied naar een nieuwe kansrijke ontwikkelrichting.
Eind 2012 verwacht het college een gedragen en uitvoerbare
ontwikkelrichting te kunnen voorleggen aan de raad.
Velserbroek
Eigenaar Corio heeft winkelcentrum Velserbroek –samen
met diverse andere centra in Nederland- in de verkoop
gedaan vanwege het feit dat het centrum niet meer in hun
strategische beleggingsportefeuille past.
Het centrum is inmiddels verkocht aan de combinatie van
Dreef Beheer / Segesta Groep.
Het college wil met een nieuwe eigenaar graag in gesprek
blijven om vernieuwing van het winkelcentrum –daar waar
wenselijk- te faciliteren.
Zeewijk
De eigenaar van het winkelcentrum (Dreef Beheer) heeft
aangegeven het centrum graag een kwaliteitsimpuls te geven
door het centrum te vernieuwen en een kleine uitbreiding te
geven (700m2). De gemeente wil dit graag faciliteren.
In het voorontwerp bestemmingsplan Zeewijk is inmiddels
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een beperkte
uitbreiding van het winkelcentrum mogelijk te maken.

Een ander opvallend feit is een forse toename van leegstand
sinds 2004. Dit is niet veroorzaakt door een toename in het
totale aanbod aan winkelmeters, dat is zelfs licht afgenomen
in Velsen.
Uit nadere analyse kunnen de volgende oorzaken worden
aangewezen:
• de nog niet ingevulde panden aan de Halkade;
• het leegkomen van een wooninrichtingwinkel aan de
Kromhoutstraat;
• en de toenemende leegstand aan de Zuiderkruisstraat.
De recente berichten omtrent de aangekondigde
winkelsluitingen op de Lange Nieuwstraat roepen vragen op
of er sprake is van incidentele of structurele oorzaken. Het
college deelt de zorgen van de raad en erkent de noodzaak om
het centrum snel een impuls te geven.
Economische Agenda 2011 - 2014
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Broekerwerf
In het startdocument van het nieuwe bestemmingsplan
heeft het college aangegeven ruimte te willen bieden aan
andere functies (waaronder een bouwmarkt) in de plaats van
kantoren op de bestaande braakliggende strook grond langs de
A208.
Het college zal op grond van een definitieve aanvraag
beoordelen of medewerking kan worden verleend aan een
concreet plan.
Zuiderscheg
Voor de Zuiderscheg is het intiatief voor Fun Valley in
discussie. Het initiatief is op dit moment onderwerp van
overleg met de provincie en het Recreatieschap Spaarnwoude.
In de uiteindelijke afweging neemt het college ook de effecten
op het winkelcentrum van IJmuiden in beschouwing.

continuïteit van de markt in het geding wat een negatief effect
op het bezoek aan de markt veroorzaakt. Als de klant er niet
van op aan kan dat de marktkoopman er elke week staat, blijft
hij eerder weg. Door over te gaan op girale betaling per maand
of kwartaal – in plaats van contante betaling - wordt gestreefd
naar 100% bezetting van de standplaatsen. Onderzocht wordt
of de markt naar een andere locatie kan worden verplaatst.

3. Markten
Ook de weekmarkten hebben te lijden van de economische
recessie. Met name de non-food segment heeft het moeilijk.
Het is een landelijke trend dat het aantal standplaatsen per
markt terugloopt. De marktkooplieden moeten daarom meer
hun best doen om de markt aantrekkelijk te houden.

Om een beter product te kunnen aanbieden, maken
marktkooplieden vaker gebruik van extra (bak)apparatuur
wat weer consequenties heeft voor de stroomvoorziening
die de gemeente levert. Zo zijn op de markt in SantpoortNoord verschillende aanpassingen uitgevoerd zoals nieuwe
bovengrondse en ondergrondse aansluitingen. In 2013 zal
een stroomplan voor de weekmarkt van IJmuiden worden
gemaakt en worden de laatste aanpassingen voor de markt in
Santpoort-Noord uitgevoerd.

De markten in Velserbroek en Santpoort-Noord blijven qua
omvang stabiel. De weekmarkt in IJmuiden heeft het moeilijk.
Marktkooplieden komen later, vertrekken eerder of - in het
ergste geval- komen soms niet opdagen. Hierdoor komt de

De kleine weekmarkt op dinsdag in Velsen-Noord, gestart
in april 2010, wordt eind 2012 beëindigd vanwege de
teruglopende omzet. Aanpassingen van de openingstijden en
acties om nieuwe marktkooplieden te werven, hebben helaas
niet het gewenste resultaat gehad.
Overigens is de dinsdag (en ook de maandag) een ongunstige
marktdag, maar het verplaatsen naar een andere dag is
geen optie, omdat er op de woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag weekmarkten worden gehouden in resp. Beverwijk,
IJmuiden, Heemskerk en Haarlem.
Economische Agenda 2011 - 2014
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Het onderdeel horeca kent een nauwe samenhang met deel III
Toerisme & Recreatie. Voor zover de acties toeristisch en/of
recreatief van belang zijn, is het in dat deel opgenomen.
Signalen uit de ronde tafel Horeca van 2011 waren o.a.
stimuleer duurzaam toerisme, bestem globaler zodat de
ondernemers meer de ruimte krijgen om te ondernemen,
verbeter de bewegwijzering en koppel recreatieve routes meer
aan horeca.

4. Horeca
4.1 Ontwikkelingen in Velsen
De gemeente kent een divers aanbod van horecabedrijven op
uiteenlopende locaties. Concentraties zijn vooral te zien bij
het strand, in het havengebied en de centra van IJmuiden en
Santpoort Noord. Een echt stadshart met geconcentreerde
horeca met terrassen ontbreekt nog.
Het aantal horecabedrijven is in Velsen gegroeid van 154
in 2002 naar 164 in 2012. Dit zijn 24,4 bedrijven per 10.000

4.2 Acties en projecten

extra ruimte voor horeca
Het havengebied van IJmuiden is met de vele passanten van
de ferry en cruisevaart en het strandbezoek dat er doorheen
rijdt een interessante locatie voor horeca. In de Horecanota
van 2008 werd aangegeven dat horeca zoveel mogelijk
geconcentreerd en gestimuleerd wordt van de terminal
tot en met de Halkade (visboulevard). Aanvullend op het
horecabeleid heeft het college besloten om de horeca meer
mogelijkheden te bieden op de hoek van de Halkade en de
Dokweg. Op die manier komt het gebied van de visboulevard
extra onder de aandacht bij de bezoekers aan het strand en
wordt tegelijkertijd de route naar het strand verlevendigd.
Dit wordt in het voorontwerp bestemmingsplan Zeehaven
IJmuiden opgenomen.
inwoners. Ten opzichte van de provincie Noord-Holland
(31,1) en Nederland (25,9), ligt het aantal horecabedrijven
in Velsen onder het gemiddelde. Wel is er een voorzichtige
groei te zien van 22,8 in 2002 naar 24,4 in 2012. Er is in de
horeca ook sprake van schaalvergroting. In Velsen is het
verkoopoppervlakte de afgelopen 10 jaar met 10% gegroeid
(bron: Kenniscentrum Horeca).
De horecasector staat niet stil in de gemeente Velsen. Het
Bastionhotel is uitgebreid met ruim 40 kamers. Camping de
Duindoorn en Droompark Buitenhuizen hebben geïnvesteerd
in de ontwikkeling van chalets. Op landgoed Beeckestijn is een
nieuwe brasserie geopend en in de omgeving van de Halkade
zijn nieuwe horecalocaties gerealiseerd. De horecasector
wordt ook steeds duurzamer, 4 horecabedrijven hebben
inmiddels een Green Key.
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In het voorontwerp bestemmingsplan Zeezicht is nagegaan
hoe ingespeeld kan worden op de schaalvergroting in de
horeca en de wens om globaler te bestemmen.
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In het voorontwerp wordt extra ruimte opgenomen voor
de strandpaviljoens en mogelijkheden voor nieuwe en
bredere functies (zoals overnachten), zodat ondernemers
op nieuwe trends en ontwikkelingen kunnen inspelen. Het
bestemmingsplan zal naar verwachting in 2013 worden
vastgesteld.
Tegelijkertijd stimuleert het college de verdere ontwikkeling
van bed en breakfast locaties en het uitbreiden van
verblijfsaccommodaties in het algemeen. Dat thema
is opgenomen in deel III Toerisme & Recreatie van de
voortgangsrapportage.

Voorts participeert de gemeente in de werkgroep
bewegwijzering van de Metropoolregio Amsterdam. Hierin
bundelen de gemeenten hun krachten om de (toeristische
en recreatieve) bewegwijzering in de Metropoolregio te
verbeteren.

koppeling horeca aan toeristische & recreatieve routes
Vele horecalocaties zijn intussen opgenomen in de
toeristische & recreatieve routes. Via IJmond Veelzijdig
is de wandel App “Buiten Beeckestijn” en de fiets App “De
Kust en Te Keur” ontwikkeld. De fietsroute gaat o.a. door het
havengebied en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Horeca Nederland neemt deel aan het Platform Toerisme
waar de marketing en promotie met een aantal sleutelfiguren
uit het toeristische bedrijfsleven wordt afgestemd en
besproken. In samenwerking met Horeca Nederland wordt
ook bekeken hoe goed ingespeeld kan worden op het gebruik
van nieuwe media.

Tevens is een vaarroute App ontwikkeld voor toeristen uit
Amsterdam die met de draagvleugelboot naar Velsen-Zuid
komen. Vanaf het Pontplein starten de fiets- en wandelroute.
De routes zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan horecalocaties.
Op de toeristische plattegronden die bij de terminals
zijn geplaatst, zijn (tegen betaling) advertenties van de
nabijgelegen horeca opgenomen.
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