zorgen voor bijvoorbeeld verleiding, initiatieven en/of investeringen van anderen. Bij de keuze en
het formuleren van de vijf impulsprojecten is nadrukkelijk gekeken naar de gewenste
'beleidseffecten'. Veel waarde is gehecht aan verleiding (versnelling in uitvoering / vliegwieleffect),
exposure (op de kaart zetten van IJmuiden en/of IJmond) en 'IJmond-effect' (uitstraling op
regionale schaal).
Met de reserve Visie op Velsen is door de raad een budget gereserveerd gericht op de realisatie
van de Visie op Velsen. Hieronder wordt nader toegelicht hoe de impulsprojecten zorgen voor
'maatschappelijk rendement' door aan te geven hoe ze bijdragen aan de criteria die bij de reserve
Visie op Velsen door de raad zijn opgesteld (zie bijlage 1 voor criteria behorende bij de reserve
Visie op Velsen).
Aansluiting op doelstellingen/criteria van de reserve Visie op Velsen:
 Versterken van Velsen, en aansluiten op de Visie op Velsen en de Strategische Agenda.
De impulsprojecten geven een extra zetje aan de doelen zoals geformuleerd in de
Strategische Agenda, bijdragend aan de realisatie van de Visie op Velsen. De
impulsprojecten dragen bij aan het versterken van Velsen en de regio IJmond.
 Starten van uitvoering
Deze bestuursperiode (2014-2018) wordt gestart met de uitvoering van de impulsprojecten.
 Samenwerking met (investerende) partners
De impulsprojecten sluiten nauw aan op en/of benutten initiatieven van externe partners.
Partners doen mee met de ideevorming en uitvoering van de impulsprojecten. Samen met
partners wordt aan een gezamenlijk doel gewerkt. De investering van de gemeente is
daarmee onderdeel van een groter geheel (vliegwieleffect of multiplier, zie ook punt IV van
de criteria).
 Maatschappelijk rendement
Met de impulsprojecten wordt geprobeerd om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement
te behalen. Door aan te sluiten op initiatieven van partners wordt gezocht naar een zo groot
mogelijk vliegwieleffect of multiplier (zie punt III van de criteria).
Initiatiebudget voor vliegende start
Zoals gezegd zijn we met partners aan de slag gegaan met de invulling en uitwerking van de
impulsprojecten. Er is gekeken naar bestaande initiatieven of ideeën waarop kan worden
aangesloten. We hebben natuurlijk als gemeente en partners een gezamenlijk belang van het
verder versterken van het klimaat voor wonen, werken en recreëren in Velsen en de IJmond. Naast
een nauwe samenwerking met partners is ook gekeken naar de kosten om de impulsprojecten te
initiëren. Daarvan is een inschatting gemaakt, te zien in onderstaande tabel. De onderbouwing van
de bedragen is te vinden in de bijgevoegde projectensheets (zie bijlage 3). We stellen voor om de
reserve Visie op Velsen (omvang van €5 mln.) te benutten voor de initiatiekosten.
Voor een belangrijk deel zal het initiatiebudget worden gebruikt voor uitvoering, zoals bijvoorbeeld
uitvoeringskosten voor citymarketing en bijdrage aan het opstarten van het Technolab en Kopklas
Havo6 in het kader van het impulsproject Techport IJmond. Daarnaast zal het initiatiebudget
worden benut om zeer specifieke kennis en kunde in te zetten, die niet binnen de gemeente
beschikbaar is dan wel specifiek gericht om een onderdeel benodigd. Bovendien wordt het
initiatiebudget benut voor idee- en/of planvorming om (delen van) het impulsproject vlot te trekken.
Juist om vervolgens partners te verleiden tot actie en/of investeren. ‘Deze kosten gaan voor de
baten uit’ zou men kunnen zeggen. Ambtelijke inzet van de gemeente Velsen wordt gedekt vanuit
bestaande budgetten.
Op de kaart zetten – vergroten exposure – van Velsen en IJmond door impulsprojecten
Hoewel binnen de projecten budgetruimte is of wordt opgenomen voor communicatie vraagt het
totaal van de impulsprojecten (operationaliseren van de Visie op Velsen) om een extra inspanning
t.a.v. het integraal communiceren over dit specifieke proces: ‘be good and tell it!’. ‘Het in de markt
zetten van Velsen en IJmond’. Daarom is hiervoor in het initiatiebudget een separaat budget
opgenomen. Dit draagt ook bij aan de ambitie – met bijbehorende open houding – van de
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