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Voorwoord
Om de juiste doelen te kunnen stellen en de juiste weg daarheen te vinden is een
visie onontbeerlijk. Dit geldt voor gemeenten net zo goed als voor het bedrijfsleven.
Op 8 september 2010 vond de aftrap van het traject Visie op Velsen 2025 plaats .
Het traject valt in twee hoofdonderdelen uiteen. In het eerste onderdeel, de
analysefase worden de feiten op een rijtje gezet en worden trends gesignaleerd en
strategische vragen geformuleerd. In het tweede onderdeel de ontwerpfase wordt
de eigenlijke visie geformuleerd op basis van die trends en strategische vragen.
Voor u ligt de samenvatting van alles wat in de analysefase is verzameld.
Allereerst een beschrijving van de huidige situatie. Daarbij is gebruik gemaakt van
bronnen zoals het Bevolkingsregister, CBS en andere onderzoeken en rapportages.
Deze bronnen vindt u achteraan in dit stuk genoemd.
Vervolgens zijn alle trends en strategische vragen die wij van geïnterviewden en de
bezoekers van onze interactieve bijeenkomsten van 13 en 18 oktober ontvingen bij
elkaar gebracht.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om al degenen die in persoon, maar
ook via mail ons hun dromen en nachtmerries, trends en vragen hebben kenbaar
gemaakt te bedanken. Zonder deze inbreng was dit stuk niet tot stand gekomen.
Om na te gaan of wij deze trends en strategische vragen goed en volledig verwoord
hebben, zijn deze teruggelegd bij de deelnemers van de kick off bijeenkomst in een
flitscongres op 10 november 2010. Zij immers waren ook in hoge mate betrokken bij
de bijeenkomsten van 13 en 18 oktober. De input van het flitscongres is
meegenomen in deze samenvatting.
Hiermee staan we op een kruispunt van wegen: hoe reageren we op de trends,
welke antwoorden geven we op de strategische vragen, hoe gaan we om met wat
op ons afkomt terwijl we er weinig invloed op hebben? En dan ook nog op een
manier die Velsen eigen is.
In de komende maanden formuleren we van daaruit, opnieuw zoveel als dat
mogelijk is met u, de Visie op Velsen 2025. De Visie op Velsen 2025 als agenda en
als sleutel voor de toekomst.
Franc M. Weerwind
Burgemeester van Velsen
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Samenvatting
1. Inleiding
Het visietraject bestaat uit twee hoofdfases. In de eerste fase, de analysefase,
hebben we in de nota ‘Een kruispunt van wegen’ de landelijke trends, feiten en
cijfers en de input uit twee interactieve sessies met bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en burgers weergegeven. Dit is overzichtelijk per thema, met
aansluitend de strategische vragen waarop de visie antwoord moet geven,
opgeschreven in genoemde nota. De nota is achter deze samenvatting gevoegd.
In de tweede fase, de ontwerpfase, worden trends en strategische vragen
samengebracht in scenario’s en mogelijk eindplaatjes.
Duidelijk is dat de verschillende thema’s en de daarbinnen benoemde trends en
strategische vragen raakvlakken hebben. Daarom worden in deze samenvatting de
trends en strategische vragen in onderlinge samenhang beschreven. Degene die
dieper op achtergronden of specifieke thema’s in wil gaan, kan de achterliggende
nota doornemen.
Voorts zijn aan het einde van deze samenvatting alle strategische vragen per thema
opgeschreven. Deze moeten immers in de volgende fase van het visietraject
beantwoord worden.
Tenslotte: wie de trends en de strategische vragen leest, herkent de titel van deze
nota: een kruispunt van wegen. We staan nu op een kruispunt: van ontwikkelingen
en van keuzes die we in reactie daarop moeten maken. Pakken we het tij als we
het mee hebben, pakken we de kansen, dan ontstaat een spiraal naar boven. Dan
bouwen we aan het Velsen van onze dromen. Laten we dat na, dan zullen de
risico’s elkaar, vroeger of later, gaan versterken en ontstaat een Velsen dat we niet
willen. Mogelijk zelfs het Velsen van onze nachtmerries.
2. Trends
De bevolkingssamenstelling van de gemeente Velsen zal de komende jaren
veranderen. Om te beginnen zal het aantal inwoners tot 2015 krimpen, en daarna
weer groeien. Maar daarnaast zal het aantal kinderen en gezinnen met jonge
kinderen afnemen; de bevolking zal vergrijzen. Per kern kan deze ontwikkeling
verschillen. Dit betekent dat als we aan deze ontwikkelingen iets willen doen, we de
kernen ook verschillend moeten aanpakken.
Belangrijk hierbij is te onderkennen dat mensen steeds hogere eisen stellen aan
hun woning en woonomgeving. Daarbij gaat het zowel om de kwaliteit van de
woning zelf als om de locatie en de voorzieningen in de buurt. De aantrekkelijkheid
van een gemeente voor (potentiële) inwoners wordt dan ook door deze punten
bepaald.
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De ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling heeft consequenties voor de
woningmarkt en het voorzieningenniveau.
Allereerst de woningmarkt. Op dit moment tekent zich voor de toekomst een tekort
aan woonruimte af, op de huurmarkt in het bijzonder, met name als gevolg van de
economische crisis. Pas wanneer de economie aantrekt, zal deze tendens
veranderen.
Vervolgens zal er als gevolg van de vergrijzing een toenemende behoefte bestaan
aan levensloopbestendige woningen, zodat ouderen in Velsen kunnen blijven
wonen.
Overigens is de verwachting dat Europese regelgeving de mogelijkheid zal
beperken voor hogere inkomens om door te stromen naar levensloopgeschikte
woningen, die eigendom zijn van woningcorporaties.
Dan het voorzieningenniveau.
Als er minder kinderen zijn, zullen ook minder kinderen gebruik maken van de
basisvoorzieningen die de gemeente in stand houdt op het terrein van onderwijs,
sport en welzijn. Scholen en klassen zullen kleiner worden, mogelijk ligt hier ook een
kans voor kwaliteitsverbetering. De onderwijsgebouwen zullen naar verwachting
breder en langer qua tijd gebruikt worden. Dit betekent dat het aanbod van
onderwijs in deze gebouwen of in andere multidisciplinaire gebouwen gecombineerd
wordt met een aanbod op het gebied van welzijn, kunst of cultuur en sport.
In het voorgezet onderwijs gaan scholen zich steeds meer profileren om leerlingen
aan te trekken.
Overigens zal het feit dat er minder kinderen in de toekomst zijn niet automatisch
betekenen dat de vraag naar opvoedingsondersteuning afneemt. Daarbij spelen
namelijk andere factoren een rol (toenemende aandacht voor veiligheid van
kinderen, eerder signaleren van achterstanden, verslavingen en kindermishandeling
en toename van het aantal gezinnen met meerdere problemen zoals werkloosheid
en schulden).
Ook de vergrijzing heeft consequenties voor voorzieningen. Ouderen worden steeds
gezonder oud, blijven langer actief en hebben dan ook behoefte aan andere
voorzieningen dan ouderen van nu. Dat laat onverlet dat door de groei van het
aantal ouderen gecombineerd met een toename van de levensverwachting de vraag
naar zorg en ondersteuning ook toe zal nemen. Met name de toename van de
levensverwachting gaat gepaard met een toename van chronische
ouderdomsziekten en beperkingen. Dit legt druk om de mogelijkheden om zorg en
verpleging in de eigen woonomgeving aan te bieden. Nu al wordt zichtbaar dat
gezondheidsinstellingen meer en meer gaan inzetten op ICT, techniek etc.
Dit alles vraagt om meer personeel in de zorg en ook om speciaal geëquipeerd
personeel. Gecombineerd met een krimpende arbeidsmarkt (straks is een kwart van
de bevolking 65 jaar of ouder) zal het moeilijk zijn de zorg op peil en betaalbaar te
houden. De tendens naar in toenemende mate geautomatiseerde zorgverlening zal
hierdoor versterkt worden.
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Van oudsher wordt de werkgelegenheid en daarmee de arbeidsmarkt in Velsen
gedomineerd door haven en industrie. De afgelopen jaren zijn er nieuwe
bedrijfstakken bijgekomen met als belangrijkste servicehaven voor gas en
windindustrie op de Noordzee (de offshore) en cruisevaart. Bedrijfstakken als
toerisme/recreatie en ferryvaart groeien.
Voor de toekomst zal de behoefte aan duurzame energie en de daaraan verbonden
technologische innovaties en “slimmer” vervoer van personen en goederen met
name hoog opgeleid (technisch) personeel vragen. Dit zal de spanning op de
arbeidsmarkt vergroten. Deze spanning ontstaat al door de vergrijzing, zie
hierboven. Maar verder tekent zich een tweedeling op de arbeidsmarkt af: aan de
ene kant veel jongeren met (zeer) lage opleiding en weinig perspectieven, aan de
andere kant hoogopgeleide jongeren met hoge eisen aan hun werkomgeving.
Parallel hieraan heeft de individualisering van de maatschappij in algemene zin tot
gevolg dat er meer zelfstandige ondernemers, waaronder ZZPers, in Nederland
komen.
Omgekeerd, als de druk vanuit de regio tot verdergaande industrialisatie van Velsen
leidt, vermindert de diversiteit in werkgelegenheid en dit kan (afhankelijk van de
aard van de industrialisatie) leiden tot een uittocht van hoger opgeleide mensen.
Het milieu en de duurzaamheid van onze gemeente kunnen hiervan niet los worden
gezien. Afhankelijk van welke vormen van bedrijvigheid zich in Velsen verder
ontwikkelen zal de milieubelasting afnemen (bij nadruk op duurzaamheid en
kenniseconomie), gelijk blijven (status quo) of toenemen (bij verdergaande
industrialisatie).
De mobiliteit binnen en rond onze gemeente versterkt de druk op het milieu en heeft
op haar beurt effecten op de werkgelegenheid. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn
essentieel voor werkgelegenheid. Door de groeiende economische activiteiten van
de haven zoals we die nu voorzien, groeit de druk op de wegen naar het achterland.
Ook op basis van landelijke cijfers over de groei van het verkeer verwachten we in
Velsen een verkeerstoename. Dit versterkt overigens het hierboven al genoemde
belang om slimmer met vervoer van personen en goederen om te gaan.
Tenslotte beïnvloedt de groeiende mobiliteit, ook buiten spitsuren als mensen willen
recreëren, in negatieve zin de leefbaarheid binnen de kernen en het groen
daartussen.
Recreatie en toerisme zijn groeiende takken van bedrijvigheid. Sterkste punten zijn
het strand/de zee, de haven/de sluizen en groengebieden als Spaarnwoude en
Kennemerduinen. Onze gemeente heeft veel aantrekkelijke en mooie punten en die
buiten we steeds meer uit. Wat voor de bereikbaarheid van Velsen geldt op het
gebied van werkgelegenheid, geldt echter ook bij recreatie en toerisme. Als er meer
bezoekers komen naar die gebieden, betekent dit groei van mobiliteit. Waar de
bereikbaarheid op piekmomenten al slecht is (te denken valt aan Sail en Hiswa), zal
dit dan alleen maar kunnen verergeren.
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Recreatie, vrije tijdsbesteding eisen hun plaats op binnen de beschikbare ruimte.
Een vergrijzende, actieve bevolking vraagt ook om deze voorzieningen. Maar ook
gezinnen met jonge kinderen verwachten deze voorzieningen als onderdeel van een
aantrekkelijke woonomgeving.
Velsen is goed bedeeld met sportaccommodaties. Maar ook op het gebied van sport
doen de effecten van individualisering zich gelden. In toenemende mate gaan
mensen niet georganiseerd sporten (fietsen, hardlopen, nordic walking). Voor deze
sporten zijn niet zozeer accommodaties belangrijk als wel ruimte in de natuur. Waar
mensen wel georganiseerd sporten nemen de eisen van de omgeving (sporters,
overheden, wetgeving) toe. Daarnaast betekent de verzakelijking en
vercommercialisering van de sport dat er andere eisen gesteld wordt aan
sportaccommodaties. Dit alles leidt ertoe dat in de sport professionalisering en
schaalvergroting steeds verder toenemen.
Kunst en cultuur dreigen in tijden van economische crisis als eersten financieel
getroffen te worden. En dat terwijl landelijk het belang van cultuureducatie op jonge
leeftijd steeds meer wordt onderkend om tot een slimmere en creatievere bevolking
te komen. Actieve beleving van kunst en cultuur in plaats van passieve beleving is in
opmars.
Eén aspect is nog onbenoemd gebleven. Velsen valt in één van de grootste
risicogebieden van Nederland met de haven, de Velsertunnel, Schiphol en Tata
Steel.
Risicopreventie en –beheersing hebben topprioriteit en leiden in toenemende mate
tot samenwerking: samenwerking tussen gemeenten en tussen organisaties.
Los van deze macroveiligheidsvraagstukken is er het vraagstuk van de veiligheid
en de veiligheidsbeleving thuis en op de straat. Informatie verspreidt zich steeds
sneller via de sociale media. Ondanks de individualisering van de maatschappij blijft
de roep op bescherming vanuit de overheid groot. Steeds meer echter wordt
landelijk de vraag gesteld of niet meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf moet
worden neergelegd. Niet alleen om zaken te signaleren en te melden, maar ook om
zelf zorg te dragen voor de eigen veiligheid.
3. Strategische vragen samengevat
Lang niet alles kunnen we als gemeente of als gemeenschap beïnvloeden. Maar
wat we kunnen beïnvloeden, moeten we wel consistent en met visie doen. En ook al
kunnen we bepaalde ontwikkelingen niet beïnvloeden, we moeten er wel op
reageren.
Daarom stellen de trends die we zien ons voor een aantal strategische vragen. De
antwoorden die we daarop in een volgend stadium geven, zijn bepalend voor de
visie op Velsen 2025.
Om te beginnen de bevolkingssamenstelling. Sturen we op een brede samenstelling
met zowel kinderen, jonge gezinnen als ouderen of willen we hier niet op gaan
sturen? En wat betekent deze keuze voor de voorzieningen die we in Velsen
hebben op het gebied van onderwijs, recreatie/toerisme, sport, kunst en cultuur?
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Hoeveel willen we als gemeente hierin in investeren, zowel in ruimtebeslag als in
geld? En kijken we dan alleen naar onze eigen gemeentegrenzen of maken we een
regionale afweging?
In het verlengde hiervan: willen we een woongemeente of een werkgemeente zijn of
een mix?
Als we voor het eerste, woongemeente, gaan moeten we voor een aantrekkelijk
woonklimaat zorgen. Hoe doen we dat? Zowel voor heel Velsen als voor de
verschillende kernen en hoe houden we onze kernen dan levendig? Doen we dat
zowel voor jong als voor oud? Voor werkzame mensen of ook voor mensen die
willen recreëren? Hoe aantrekkelijk willen we voor “de buitenwacht” zijn, voor
toeristen van buiten?
Als we voor het tweede, werkgemeente, gaan: welke bedrijvigheid proberen we dan
te stimuleren, haven en industrie of juist bedrijven die zich richten op duurzaamheid,
technologie, kennisontwikkeling, toerisme en recreatie? Welke investeringen in
onderwijs en scholing zijn dan nodig? En hoe zorgen we dat Velsen bereikbaar is en
blijft? In hoeverre betrekken we bij deze vragen het milieu, de luchtkwaliteit en de
veiligheid?
Of zoeken we tussen wonen en werken een evenwicht? En bij het invullen van de
ruimte met woningen en/of bedrijvigheid: hoe belangrijk vinden we de huidige
groenvoorzieningen en onze recreatiemogelijkheden?
Wat voor samenleving willen we zijn? Een samenleving waar veiligheid, solidariteit
en sociale cohesie primair een verantwoordelijkheid van de gemeente zijn? Of
vinden we dat burgers zelf hiervoor primair verantwoordelijk zijn? Hoe duurzaam
willen we als gemeente zijn, zowel wat betreft onze bedrijvigheid als onze
gebouwen, maar ook waar het gaat om het bieden van gelijke kansen aan
iedereen? Ook als iemand een beperking heeft of werkloos is?
Tenslotte: kunnen we al deze ontwikkelingen en strategische vragen wel aan op de
schaal van de gemeente Velsen? Moeten we ons bestuurlijk misschien versterken,
in de IJmond, met Amsterdam, of (ook) met Kennerland). En hoe ver gaat dat dan?
Alleen op dossiers samenwerken? Of misschien wel gaan fuseren?
Hieronder hebben we deze strategische vragen meer in detail en per thema
uitgewerkt. In de achterliggende nota zijn deze vragen telkens aan het einde van
ieder thema opgenomen.
4. Strategische vragen per thema
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Bevolkingssamenstelling
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:
 Willen we nadrukkelijk een brede bevolkingssamenstelling (actieve ouderen, brede
werkende beroepsbevolking en betrokken jongeren) in Velsen behouden en
zorgen we dus voor een op hen afgestemd voorzieningenniveau of sturen we hier
niet op?
 Welke voorzieningen zijn voor inwoners belangrijk om er voor te zorgen
dat Velsen aantrekkelijk blijft om in te wonen.
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Wonen & samenleven
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:
 Waar sturen we op:
 Velsen als gemeente waar mensen bij voorkeur wonen en hun welzijn zoeken
 Velsen als gemeente waar mensen bij voorkeur werken
 of een mix van beiden
 Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk woonklimaat in Velsen en differentiëren
we dan per kern?
 Hou houden wij de wijken en dorpen levendig en hoe betrekken we de
bewoners daarbij?
 Hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen?
 Hoe versterken we het vestigingsklimaat voor de doelgroepen die wij in Velsen
graag willen hebben en behouden en voor welke doelgroep stimuleren wij het
bouwen (jongeren, ouderen, middengeneratie, kleine huishoudens etc.).
 Wie zijn de klanten van de gemeente Velsen, voor wie bouwen we: voor Velsen
zelf, voor de regio, voor Amsterdam of in principe voor heel Nederland?
 Wat willen wij met de lokale lasten? Verminderen voor zowel ondernemers, burgers
als toeristen en recreanten of niet? En zo ja, wat zijn we bereid daarvoor
eventueel in te leveren, b.v. qua voorzieningen?
 Willen we uiterlijk in 2025 tot de top 10 behoren van goedkoopste gemeenten?
Werken & ondernemen
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:



Waar gaat Velsen voor kiezen:
 voor het versterken van onze sterke pijlers (staal, draaischijf voor vis,
servicehaven voor Noordzeeenergie en kusthaven voor de metropoolregio)
of
 voor behoud van deze pijlers in ieder geval voor de middellange termijn maar
inzetten op groei van toerisme/recreatie en op kennisontwikkeling op gebied van
duurzame energie/kenniscentrum maritiem en food?
Maken we ons sterk voor vestiging en ontwikkeling van de daarmee verbonden
onderwijs en kennisinstellingen?
Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk werk en ondernemersklimaat?



Hoe stimuleren we in Velsen het aantal startende ondernemers?



Hoe zorgen we voor diversiteit in bedrijvigheid en daarmee een gevarieerd
arbeidsaanbod?
Welke bestuurlijke allianties gaat Velsen aan in de IJmond, Kennemerland en met
Amsterdam en met welke intensiteit (variërend van samenwerking op enkele
dossiers tot fusie)?
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Toerisme & recreatie
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:




Hoe rijgen we de parels van IJmuiden (o.a. strand, haven en oudIJmuiden) aan
elkaar tot een sterke en aantrekkelijke ketting?
Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van het strand, het aantrekkelijk “groen” en
andere toeristische attracties voor het achterland?
Hoe actief zet de gemeente in op verbreding/verdieping van recreatieve en
toeristische voorzieningen als horeca?Benutten we Spaarnwoude voor recreatie en
evenementen voor de inwoners van de metropoolregio of dient Spaarnwoude
alleen als groene buffer?

Mobiliteit, ruimtegebruik & milieu
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:



Treden we streng op als het gaat om luchtkwaliteit, ook als het gevolgen heeft voor
de industrie en dus voor onze economie?
Hoe gaan we Velsen beter structureel bereikbaar maken en houden?
( bijvoorbeeld via het water of met de trein of lightrailverbinding)



Wil Velsen in de top tien van meest duurzame steden komen?



In welke mate willen wij de kansen benutten om een belangrijk centrum te worden
voor duurzame energie?
Zetten we in op behoud van de huidige groenvoorziening of stellen we dat ter
discussie?



Sport
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:



Zetten we in op behoud van het huidige peil van de voorzieningen voor
georganiseerde sport?
Welke ruimte in termen van groenvoorziening en het strand stellen we beschikbaar
voor niet georganiseerde sport?
Hoe zorgen we er voor dat deze voorzieningen bereikbaar zijn/blijven?



Gaan we voor ‘brede’ sport of gaan we voor ‘top’ sport?
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Zorg & welzijn
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:





Proberen we binnen Velsen sociale cohesie te behouden en sterk in te zetten op
gemeentelijke ondersteuning waar dat moet of zetten we in op marktwerking en
eigen inzet van burgers?
Moeten we de nadruk leggen op collectieve voorzieningen of juist op
individuele verstrekkingen?
Hoe zorgen we dat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen?

Jeugd & onderwijs
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:



Zetten we actief in op sterk onderwijs van VMBO tot HBO en kwalitatief sterk
basisonderwijs ook als het leerlingen aantal terug loopt?
Zijn we bereid te investeren in innovatief onderwijs, zowel inhoudelijk als met
huisvesting?

Kunst & cultuur
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:




Willen we als gemeente onze voorzieningen op het gebied van kunst & cultuur
zelf in stand houden of maken we een regionale afweging?
Willen we als gemeente actief amateurkunst bevorderen of laten we de
initiatieven bij de burgers?
Welke inzet willen als gemeente plegen met betrekking tot cultuureducatie?

Veiligheid
Visie op Velsen 2025 zal antwoord geven op de volgende strategische vragen:



Gaat Velsen risico verhogende nieuwe investeringen binnen zijn gemeentegrenzen
toelaten?
Op welke niveaus wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid neergelegd?
Worden ook de burgers verantwoordelijk voor een veilige leefomgeving of is het
sec een gemeente aangelegenheid?
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Inleiding - Visie op Velsen 2025
Voor u ligt de samenvatting van de inbreng uit de analysefase: “Velsen op weg naar
2025: een kruispunt van wegen”. Deze sluit de analysefase af van het traject op
weg naar de Visie op Velsen 2025. In deze fase is materiaal verzameld en is
opgeschreven welke trends en strategische vragen geïnterviewden, burgers,
bedrijven en (maatschappelijke) organisaties voorzien.
Het feitenmateriaal is verzameld door middel van deskresearch. De trends en
strategische vragen zijn bijeen gebracht door middel van interviews met de
collegeleden, de voorzitters van de raadsfracties en de directieleden van de
gemeente en bovenal ook tijdens twee interactieve sessies op 13 en 18 oktober
2010 met burgers en stakeholders. De samenvatting heeft niet voor niets in de titel
staan “een kruispunt van wegen”.
De in het nu voorliggende stuk beschreven trends en gestelde strategische vragen
zijn de basis voor de Visie op Velsen: waar moeten we rekening mee houden, op
welke vragen moet de Visie op Velsen 2025 een antwoord geven.
Gekozen is voor een thematische indeling. Eerst zijn enkele megatrends
beschreven. Dat zijn trends die zich landelijk of zelfs mondiaal voordoen en
waarmee ook Velsen te maken zal hebben. Daar zijn geen strategische vragen aan
verbonden, omdat deze megatrends zich vervolgens op Velsens niveau vertalen bij
de verschillende thema’s zoals wonen & samenleven en werken & ondernemen.
Daarna gaan we in op de trends en strategische vragen die specifiek voor Velsen
gelden. Achtereenvolgens komen aan de orde de thema’s bevolkingssamenstelling,
wonen & samenleven, werken & ondernemen, recreatie & toerisme, mobiliteit,
ruimtegebruik & milieu, zorg & welzijn, sport, jeugd & onderwijs, kunst & cultuur en
veiligheid.

13

1.

Megatrends

Velsen als gemeente en gemeenschap staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit
van een groter geheel: de regio IJmond, de provincie NoordHolland, Nederland en
Europa. Velsenaren zijn uiteindelijk wereldburgers. Vanuit die omgeving komen
verschillende trends op Velsen af die we megatrends zullen noemen. Deze trends
horen niet specifiek bij een van de thema’s die we in deze discussienota
beschrijven, maar zullen wel invloed hebben op Velsen tussen nu en 2025.
Globalisering is een van de megatrends die impact heeft op
Velsen. Internationalisering neemt toe, net als intensivering van
internationale regelgeving. De wereld wordt kleiner. De mate
waarin we te maken zullen krijgen met een Europese of zelfs
globale overheid is onzeker. Blijft de Europese Unie taken
overnemen van haar lidstaten? Ook het antwoord op de vraag of
de globalisering leidt tot globale integratie of juist fragmentatie tot
gevolg heeft, is onzeker. Tegelijkertijd signaleren we een
tegentrend van globalisering, namelijk decentralisering en
lokalisering. Meer taken worden overgelaten aan gemeenten of instanties zoals
woningcorporaties, die onderling samenwerking zoeken. Verantwoordelijkheden
worden steeds lager neergelegd. Wie doet wat in 2025?
Globalisering wordt niet alleen weerspiegeld in de politiek, maar ook in de
economie. Velsen maakt niet alleen deel uit van de regionale en Nederlandse
economie, maar ook van de Europese en zelfs mondiale. Dat betekent dat
veranderingen in de wereldeconomie – zoals de huidige economische crisis – direct
effect hebben op Velsen.
De afgelopen jaren hebben kabinetten vaker niet dan wel hun termijn van vier jaar
vol gemaakt. De verdeelde verkiezingsuitslagen maken het lastig om
meerderheidscoalities te vormen. Steeds meer kiezers zweven, en dat leidt tot
politieke fragmentatie. Politieke debatten worden steeds vaker gevoerd in de
media. Niet alleen de politieke kleur van de toekomst stelt ons voor vraagtekens: het
is ook onzeker wat in 2025 de rol van de overheid zal zijn. Krimpt de rol van de
overheid steeds verder, of krijgen we te maken met een sterke overheid? Hoe zal
zich de verhouding tussen het publieke en het private domein tot 2025 ontwikkelen?
Technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op het dagelijkse
leven. Ze veranderen de manier waarop wij wonen en werken. Een voorbeeld van
technologieën die ons leven al veranderen zijn nieuwe digitale en virtuele
communicatiemiddelen, die ervoor zorgen dat steeds meer informatie voor steeds
grotere groepen mensen toegankelijk is en die het onder andere mogelijk maken op
afstand te werken.
De vraag hoe bewoners van Velsen in 2025 leven, stelt ons voor onzekerheden.
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan leefbaarheid en onderlinge solidariteit. Hoe
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mensen samenleven en aan welke sociale verbanden ze zich committeren, hangt
sterk samen met hun identiteitsbesef. Individualisering ondermijnt traditionele
‘fysieke’ sociale verbanden. Maar tegelijkertijd creëren sociale media en virtuele
netwerken nieuwe vormen van samenleven. Hoe zal de manier waarop wij
samenleven tot 2025 veranderen?

Bij deze megatrends zijn geen strategische vragen geformuleerd. Genoemde
ontwikkelingen vertalen zich door in de in deze discussienota behandelde thema’s
en komen daar in de strategische vragen terug.
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2. Bevolkingssamenstelling
Meer ouderen en minder gezinnen met jonge kinderen
Er wonen momenteel ruim 67.000 mensen in de
gemeente Velsen. De samenstelling was in 2008 zoals
weergegeven in figuur 1. Velsen is iets meer vergrijsd
dan het landelijk gemiddelde en het aandeel 2040
jarigen is kleiner dan gemiddeld. Velsen en Driehuis zijn
het meest vergrijsd, gevolgd door SantpoortZuid en
Duin en Zeewijk. Velserbroek heeft de jongste
bevolking1. De verwachting is dat de
Figuur 1: Bevolkingssamenstelling Gemeente Velsen 2008 (CPB)
gemeente iets meer vergrijsd blijft dan het landelijk
gemiddelde.
Het CBS verwacht dat de gemeente Velsen in 2015 minder inwoners heeft dan nu.
Velsen is daarmee de enige gemeente in de regio die nu al (zij het in beperkte mate
) te maken heeft met krimp. Eén van de verwachte oorzaken van deze krimp is dat
het aantal kinderen en aantal gezinnen met jonge kinderen waarschijnlijk afneemt2.
Een andere oorzaak van het afnemen van het inwonertal is dat er momenteel een
tekort aan seniorenwoningen is in de gemeente Velsen. Dit zorgt voor een kleine
uitstroom van ouderen3.
Na 2015 wordt weer groei verwacht4.
In de gemeente Velsen wonen minder niet westerse allochtonen dan het landelijk
gemiddelde. Het aandeel Turken, Marokkanen en Antillianen onder de bevolking is
in Velsen relatief klein. Naar verwachting5 verandert dit in de toekomst aanmerkelijk.
In 2040 zal in Nederland het aantal nietwesterse allochtonen met 50% zijn
toegenomen ten opzichte van nu en uitkomen op een verhouding van 1 niet
westerse allochtone inwoner op 6,3 autochtone inwoners. Deze getallen zijn voor
Velsen veel forser: een toename met 108% en een verhouding van 1 op 6,6. Dit, zo
stellen CBS en PBL, wordt vooral veroorzaakt door de tendens dat nietwesterse
allochtonen steeds meer uit steden vertrekken en naar dorpen en kleinere
gemeenten gaan.

1
2
3
4
5

Woningmarkt- en woonwensenonderzoek Velsen 2009
“Staat van de Noord-Hollandse Jeugd”, Provincie Noord-Holland
Geschikt wonen in Velsen (ouderenonderzoek; loopt nog)
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving, 2010
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Opvallend is verder dat het aandeel mensen met de laagst denkbare opleiding
(middelbare school niet afgemaakt) en het aandeel laagopgeleiden (maximaal
VMBO of LBO) onder de bevolking in Velsen relatief groot is. Het aandeel mensen
uit de creatieve klasse is benedengemiddeld in Velsen, wat ongunstig is voor
toekomstige economische groei. Het aandeel midden en hoge inkomensgroepen is
echter bovengemiddeld.
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Dit heeft vooral te maken met de duindorpen die deel uitmaken van de gemeente
Velsen. 6 Tot slot zijn er minder eenoudergezinnen ten opzichte van het landelijk
gemiddelde.
Naast de vaste inwoners komen er steeds meer (internationale) toeristen naar
Velsen. We zien zelfs een grotere groei dan andere kustgemeenten. Een groot deel
van deze groep nieuwe bezoekers geeft aan graag nog eens terug te komen en dan
met name naar Velsen.7
De economische crisis lijkt beperkt invloed te hebben op de omvang van de
verhuisneiging in Velsen. Echter, onzekerheden worden vermeden: men kiest vaker
voor de veiligheid van huren en verhuist liever binnen de eigen gemeente (en kern)
dan naar een andere gemeente. Naar verwachting verandert deze tendens zodra de
economie weer aantrekt.8
Ondanks de licht afnemende bevolking neemt het aantal huishoudens naar
verwachting de komende 15 jaar toe. Dit wordt veroorzaakt door de algemene
tendens van huishoudenverdunning en het zorgt ervoor dat de woningvraag op peil
blijft. De nadruk komt dan meer te liggen op de vraag van kleinere huishoudens en
ouderenhuishoudens.9

Impact: voorzieningen voor actieve ouderen en meer brede scholen
Een groei van het aantal ouderen in een gemeente heeft impact op de vraag naar
woningen, voorzieningen en zorg. Er zal daarbij rekening moeten worden gehouden
met veranderende voorkeuren van ouderen. Immers, de ouderen van morgen zijn
niet de ouderen van nu. De verwachting is dat de ouderen van de toekomst langer
jong en gezond blijven, actiever zijn en dus behoefte hebben aan andere
voorzieningen dan de ouderen van nu.
Als het aantal jonge gezinnen met kinderen en het aantal kinderen de komende
jaren afneemt zal dat gevolgen hebben voor de voorzieningen op het terrein van
onderwijs, sport en jeugd die de gemeente Velsen in stand houdt. Er zullen immers
minder kinderen van deze basisvoorzieningen gebruik gaan maken.
Parallel aan deze ontwikkeling is de verwachting dat de vraag naar
dagarrangementen voor kinderen stijgt: kinderen worden ’s morgens naar school
gebracht en pas aan het einde van de dag weer opgehaald. In de tussentijds
ontvangen ze onderwijs, kunnen ze sporten en met kunst en cultuur kennismaken.
De verwachting is dan ook dat er de komende jaren meer brede scholen en
multifunctionele accommodaties komen waarin verschillende voorzieningen
samenkomen.
Deze ontwikkelingen betekenen voor elk van de verschillende kernen die Velsen
kent iets anders, omdat de bevolkingssamenstelling per kern verschilt. Het zou
6
7
8
9

Stadsfoto Velsen
Bezoekersonderzoek aan de kust 2009
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek Velsen 2009
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek Velsen 2009
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kunnen dat de meer vergrijsde gebieden sneller vergrijzen en daardoor kan er meer
onderscheid tussen de diverse kernen ontstaan.

Strategische vragen
Voor een deel zal de gemeente Velsen invloed kunnen uitoefenen op hoe
bovengenoemde ontwikkelingen zich doorzetten. De aantrekkingskracht van Velsen
op kansrijke bevolkingsgroepen is groter dan de gemiddelde aantrekkingskracht van
andere gemeenten in Nederland. Dit heeft met name te maken met de relatief
‘groene’ ligging van Velsen: er is in vergelijking met andere gemeenten vanuit
woningen in Velsen relatief veel natuur binnen bereik. Bovendien is Velsen ook een
relatief veilige gemeente, hetgeen de aantrekkingskracht positief beïnvloedt. 10 Dit
zou ook de groei van het toerisme positief kunnen beïnvloeden, wat vervolgens de
economische bedrijvigheid weer beïnvloedt.
Tenslotte beïnvloedt naast de mogelijkheden tot recreatie ook de aanwezigheid van
voorzieningen zoals scholen, uitgaansgelegenheden (kunst, cultuur, horeca),
zorgcentra e.d. de keuze van mensen om zich in een gemeente of plaats te
vestigen.
Sommige Velsenaren voorzien verjonging van delen van Velsen door instroom van
jonge gezinnen uit de Amsterdamse grachtengordel. Door het inzetten op diversiteit
aan faciliteiten als chiquere winkels en een uitgebreider aanbod van restaurants zou
Velsen een aantrekkelijke gemeente kunnen zijn voor mensen die de drukte van de
stad willen ontvluchten en toch dichtbij hun werk willen wonen. Meer jonge gezinnen
zouden vooral in IJmuiden kunnen zorgen voor hernieuwde dynamiek en deze kern
een boost kunnen geven.

Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische
vragen:
 Willen we nadrukkelijk een brede bevolkingssamenstelling (actieve
ouderen, brede werkende beroepsbevolking en betrokken
jongeren) in Velsen behouden en zorgen we dus voor een op
hen afgestemd voorzieningenniveau of sturen we hier niet op?
 Welke voorzieningen zijn voor inwoners belangrijk om er voor te
zorgen
dat Velsen aantrekkelijk blijft om in te wonen.

10

Stadsfoto Velsen
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3. Wonen & samenleven
Velsen: zeven woonkernen met ieder hun eigen karakter
Velsen is een meerkernige gemeente die bestaat uit 7 woonkernen. De kernen
hebben alleen een bestuurlijke relatie. De
sociale huur
kwaliteit van de woningvoorraad in Velsen is in
hoogbouw
elke kern verschillend en daardoor in totaal zeer
vooroorlogse
gemêleerd. Zo zijn er relatief grote woningen en
w oningen
veel geliefde vooroorlogse woningen in de
omvang w oningen
duindorpen Santpoort en Driehuis. In IJmuiden
zien we veel sociale huur en hoogbouw. In die
w inkels mode & luxe
zin kun je spreken over een tweedeling binnen
podiumkunst en
de gemeente. De verwachting is dat de
tweedeling groter wordt, tenzij op grootschalige
culinaire kw alit eit
wijze wordt gerenoveerd rondom IJmuiden en
rest aurant s (per inw oner)
VelsenNoord.
voet balindex

Uit de stadsfoto blijkt dat de inwoners van
hist orische
Velsen in toenemende mate tevreden over hun
binnenst ad
woon en leefomgeving (zie figuur 2). De
nabijheid nat uur
leefomgeving lijkt een positieve invloed te
bereikbaarheid
hebben op het wonen in de gemeente. Er is een
recreat ievoorzieningen
aantal zaken dat de aantrekkingskracht van een
t evredenheid met
de w oonomgeving
stad bepaalt. Zo zijn de ligging van de stad,
Figuur 2: Woonklimaat in Velsen tov Nederland (Stadsfoto Velsen 2009)
stedelijke voorzieningen en een veilige
woonomgeving van invloed op deze
aantrekkingskracht, naast de kenmerken van de woningvoorraad. De
aantrekkingskracht van Velsen als woonstad is groter dan gemiddeld. Dat komt door
de nabijheid van natuur, een relatief veilig woonklimaat en goede bereikbaarheid
van recreatievoorzieningen.11
We zien een algemene trend in Nederland dat mensen steeds hogere eisen stellen
aan hun woning en de woonomgeving. Daarbij is de kwaliteit van de woning zelf,
maar ook de locatie belangrijk. De grenzen tussen verschillende levenssferen als
wonen, werken en recreëren vervagen. De consument wil veel keuzemogelijkheden
en hierdoor is de woningvraag sterk gedifferentieerd.12 De klimaatverandering,
eindigheid van natuurlijke bronnen, de toenemende milieubelasting en
energieverbruik staan meer en meer in de aandacht en dit vertaalt zich naar eisen
die worden gesteld aan nieuwbouw en aan renovaties van de bestaande voorraad.
Veel gemeenten hebben de ambitie om klimaat of energieneutraal te bouwen en/of
hun woningvoorraad aan te passen. Als gevolg hiervan staan duurzaamheid van
woningen en woonomgeving hoog op de politieke agenda.

11
12

Stadsfoto Velsen
Woonvisie Noord-Holland 2010
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Crisis en regelgeving zorgen voor onzekerheid
De volkshuisvestingswereld is in beweging als gevolg van implementatie van
Europese regelgeving in Nederland en de economische crisis. Dit zorgt voor veel
onzekerheden voor de toekomst. De positie van woningcorporaties staat onder druk.
Europese regelgeving dwingt hen zich te concentreren op hun kerntaken. Op dit
moment is er sprake van een stilstand op woningmarkt; geen nieuwbouw en geen
doorstroming. Wat dit betekent voor partijen in het speelveld is op dit moment nog
onduidelijk.
Er wordt in Den Haag al jaren zonder resultaat gesproken over herziening van de
Huisvestingswet. Het voorstel van het vorige kabinet is controversieel verklaard en
men verwacht nu invoering per 1 juli 2011 of 1 januari 2012. Het belangrijkste
gevolg van deze herziening is het verdwijnen van de regionale bindingseis wat vrij
woonverkeer mogelijk maakt tussen woongebieden.
Ook vanuit de provincie NoordHolland worden er beslissingen genomen die voor
Velsen van belang zijn. In 2010 is er een ontwerp Provinciale Woonvisie 20102020
“Goed wonen in NoordHolland” opgesteld waarin kaders voor regionaal woonbeleid
worden geschetst. Doelstelling van deze woonvisie is dat er in 2020 voldoende
woningen van passende kwaliteit zijn in NoordHolland in een aantrekkelijk
woonmilieu. De provincie acht regionale samenwerking hierbij van groot belang.
De gemeente Velsen heeft haar eigen woonbeleid, waar momenteel aan gewerkt
wordt. De gemeente wil in 2020 voldoen aan de kwantitatieve vraag door het
oplossen van het huisvestingsproblemen voor jongeren en starters en door
voldoende ouderenwoningen op te leveren. Verder wil de gemeente differentiatie
van de woningvoorraad, tegemoet komen aan woonwensen en kwaliteitseisen en
aandacht schenken aan de relatie tussen woning en woonomgeving.13

De woningvoorraad en toekomstige tekorten
Er is een potentieel tekort aan woonruimte op de Velsense woningmarkt in het
algemeen en de huurmarkt in het bijzonder. Dit heeft grotendeels te maken met de
economische crisis. Nieuwbouwprojecten lopen vertraging op en woningcorporaties
en andere ontwikkelaars hebben beperkte investeringsruimte. Tevens zien we dat
door de crisis mensen vaker de veiligheid van huren kiezen. De crisis lijkt beperkt
invloed te hebben op de omvang van de verhuisgeneigdheid in Velsen. We zien wel
dat mensen momenteel liever binnen de eigen gemeente (en kern) verhuizen dan
naar een andere gemeente. Naar verwachting verandert deze tendens als de
economie aantrekt.14
Er blijkt in Velsen een aanzienlijke vraag te zijn naar voor senioren bedoelde
woningen. Deze vraag kan momenteel niet altijd naar wens worden ingevuld.
Daardoor vertrekt een aantal senioren naar andere gemeenten.15 Zoals benoemd in
13
14
15

Woonvisie 2015 gemeente Velsen (2004)
Woningmarkt- en woonwensenonderzoek Velsen 2009
Geschikt wonen in Velsen (ouderenonderzoek; loopt nog)
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het hoofdstuk ‘Bevolkingsamenstelling’ verwachten we dat het
percentage ouderen in Velsen de komende jaren toeneemt.
Vergrijzing leidt tot een vraag naar woningen waarin mensen
langdurig zelfstandig kunnen blijven wonen, actief deel kunnen
blijven nemen aan de samenleving en woningen waar zorg
geboden kan worden.
Ten aanzien van de positie van starters doen zich nog geen grote knelpunten voor.
In de huidige economische situatie ondervinden starters op de huurmarkt
‘concurrentie’ van zelfstandige huishoudens die nu niet durven te kopen. Deze
concurrentie wordt overigens weer getemperd doordat starters geen woning
achterlaten die eerst moet worden verkocht. Daarnaast is het voor starters
makkelijker dan voorheen om een woning te kopen vanwege de dalende koopprijs.
Voor zelfstandige huishoudens zijn met de huidige omvang van de kernvoorraad in
Velsen voldoende woningen beschikbaar, ook als gekeken wordt naar het aantal
scheefwoners.
Zoals hiervoor genoemd, stellen mensen ook steeds meer eisen aan de eigen
woning. De behoefte om steeds comfortabeler te wonen en meer ruimte ter
beschikking te hebben, groeit. Dit beïnvloedt de woningvraag en zal (uiteindelijk)
effect hebben op de toekomstige woningmarkt.
Daarnaast zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.
In het algemeen zullen er in de toekomst minder personen op een gegeven
woonoppervlakte wonen dan vroeger. Die trend is nu al zichtbaar (krimp van het
aantal inwoners maar niet van het aantal huishoudens).
Naar verwachting zullen Europese regels de mogelijkheid voor hogere inkomens om
door te stromen naar levensloopgeschikt corporatiebezit beperken. 90% van de
sociale huurwoningen (huur onder huurtoeslaggrens) dienen per 1 januari 2011 te
worden toegewezen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro
per jaar (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Verwacht wordt dat door
deze maatregel lage middeninkomens het (nog) moeilijker krijgen op de
woningmarkt, doordat doorstroming wordt geblokkeerd.
Tenslotte wordt de aantrekkelijkheid van een gemeente ook bepaald door de lokale
lastendruk. Daarbij is er een wisselwerking tussen enerzijds de hoogte van deze
lokale lasten en anderzijds het voorzieningenniveau.

Strategische vragen
Velsen staat voor een aantal belangrijke keuzes wat betreft wonen en de
woonomgeving. Gezien het voorspelde teruglopen van het inwonertal zal de
gemeente moeten bedenken hoe de basisbehoefte aan voorzieningen (sport,
recreatie, onderwijs,winkels) voor de verschillende woonkernen gewaarborgd
blijven. Verder hebben we benoemd dat er een tweedeling bestaat in de kwaliteit
van de woonomgeving in de verschillende kernen. De kwaliteit van de
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Figuur 3: Twee assen: westoost en noordzuid

woonomgeving rondom de as van west naar oost (zie figuur 3), IJmuiden en Velsen
Noord is inmiddels verouderd. Dat biedt een grote kans voor vernieuwing en
renovatie van woningen. Met de vernieuwingsopgave in ons achterhoofd moeten we
gerichte keuzes maken voor soorten woningen en ons voorstellen wie er in 2025 in
Velsen wonen: voor wie gaan we bouwen? En hoe kan de gemeente ervoor zorgen
dat IJmuiden ook aantrekkelijk is voor bewoners van Santpoort en Driehuis? Denk
hierbij aan een beter winkelbestand, meer recreatiemogelijkheden, betere
bereikbaarheid en samenwerking met groot Amsterdam. De vraag rijst of voor de
hele gemeente Velsen wel dezelfde aanpak geldt of dat ieder gebied met eigen
karakter een andere aanpak vereist.
Een vraag die voor veel van de thema’s terug komt is: wat is de gemeente Velsen?
Spreken we over een eenheid of een kunstmatige entiteit? IJmuiden en Velsen
Noord blijken duidelijk andere kernen dan de overige kernen van Velsen.
Inwoners van de gemeente Velsen zijn wel trots op hun eigen dorp, maar of
Velsenaren ook trots zijn op de gemeente Velsen is de vraag. Hoe belangrijk is het
dat Velsenaren zich in de toekomst bewuster worden van de kwaliteiten van de
gemeente? En hoe kan de gemeente Velsen ervoor zorgen dat mensen bewust
kiezen voor deze omgeving in plaats van het alleen zien als hun werkgemeente.

Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:
 Waar sturen we op:
 Velsen als gemeente waar mensen bij voorkeur wonen en hun welzijn
zoeken
 Velsen als gemeente waar mensen bij voorkeur werken
 of een mix van beiden
 Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk woonklimaat in Velsen en
differentiëren
we dan per kern?
 Hou houden wij de wijken en dorpen levendig en hoe betrekken we de
bewoners daarbij?
 Hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen?
 Hoe versterken we het vestigingsklimaat voor de doelgroepen die wij in
Velsen graag willen hebben en behouden en voor welke doelgroep
stimuleren wij het bouwen (jongeren, ouderen, middengeneratie, kleine
huishoudens etc.).
 Wie zijn de klanten van de gemeente Velsen, voor wie bouwen we: voor
Velsen
zelf, voor de regio, voor Amsterdam of in principe voor heel Nederland?
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4. Werken & ondernemen
Velsen: overwegend haven en industrie
De economie van Velsen is nauw verbonden
met de ligging aan zee en aan het
Noordzeekanaal en daarmee met de
ontwikkeling van de haven, de visserij, de
industrie, de internationale handel en last but
not least de metropoolregio Amsterdam.

werkloosheid
jeugdwerkloosheid
Kruit vat indicat or
jeugdwerkloosheid
langdurige
werkloosheid

Eerst een paar algemene cijfers:16

Kruit vat indicat or
langdurige
werkloosheid

De beroepsbevolking van Velsen bestond in
2008 uit ca. 32.200 personen. Daarvan waren
er 980 werkzoekend. Ook volgens de
Stadsfoto van Velsen (figuur 4) is er ten
opzichte van andere Nederlandse gemeenten
weinig werkloosheid in de gemeente.
De meeste werkgelegenheid was er in de
industrie (49%), gevolgd door diensten
(exclusief zakelijk beheer, maar inclusief
horeca, 28%), op afstand gevolgd door
detailhandel (8%), bouwnijverheid (7%),
groothandel (7%) en agrarische sector (1%)

segregat ie
langdurige
werkloosheid
bijst andsniveau
st art kwalif icat ie
voort ijdig
schoolverlat en
net t o part icipat iegraad
arbeidsongeschikt heid

Wajong
Figuur 4: Werkloosheid in Velsen tov Nederland (Stadsfoto Velsen, 2009)

Het zwaartepunt van de Velsense economie ligt dan ook in haven en industrie, in
mindere mate bij detailhandel en toerisme/recreatie.
In de haven en industrie zijn op dit moment in Velsen ca. 13.50017 mensen
werkzaam. Dit is exclusief de bemanningen van de vissersschepen, de
waterbouwers en de offshorebedrijven die vanuit de haven van IJmuiden opereren.
De omzetgroei in deze sectoren is indrukwekkend. Zo produceerden de voormalige
Hoogovens in 1993 5 miljoen ton staal met 12.500 mensen; in 2008 produceerde
Tata Steel 7 miljoen ton met 9.600 mensen. Gelijktijdig nam het aantal banen in die
periode af met ca. 30%.
De visserijsector zit midden in een overgangsfase, waarin innovatie, verduurzaming
en kwaliteitsbewaking de hoofdthema’s zijn. IJmuiden doet het de laatste jaren goed
in de verse vis, dit dankzij de centrale ligging, degelijke aanvoerders, het internet
veilsysteem en de aanwezigheid van de groothandel. Het aandeel van de
16
17

Kamer van Koophandel, 2009
Havenmonitor 2008/Nationale Havenraad
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IJmuidense visafslag nam de afgelopen vier jaar (landelijk een krimpende markt) toe
van 12 naar ruim 18%. De totale omzet van de Nederlandse visafslagen liep de
afgelopen vier jaar met 15 % terug, terwijl de omzet in IJmuiden met 14% toenam.
Met de recente overnames in de diepzeerederijen en in de cold store is de positie
van IJmuiden ook in de diepgevroren vis versterkt. Met de nieuwe lijndienst op
Dutch Harbor in Alaska leidt dit tot een groeiende overslag van en omzet via
IJmuiden.
In de diepgevroren vis steeg de omzet via de Velsense havens de afgelopen vier
jaar met ca. 10% per jaar tot 450.000 ton in 2009. Opvallend is dat de export naar
Azië (China, Japan, Korea), Afrika (Nigeria en Egypte) en ook Europa en Rusland
steeds meer in containers plaatsvindt. In deze sector zijn in de bedrijven aan de wal
ca. 1.000 mensen werkzaam.
Op de vissersschepen die IJmuiden als thuishaven hebben, gaat het om eenzelfde
aantal.
De afgelopen jaren heeft IJmuiden zich ontwikkeld als servicehaven voor de gas en
windindustrie op de Noordzee (de offshore). De cruisevaart groeit trendmatig met
meer dan 10% per jaar, het aantal keren dat aangelegd wordt aan de Felison
Terminal zal navenant toenemen. Ook de ferryvaart op NoordEngeland en
Schotland neemt gestaag toe.
De Noordzeekanaalhavens, waaronder IJmuiden, hebben het de afgelopen 25 jaar
qua overslag goed gedaan. Tot het laatste kwartaal van 2008 liet de overslag in de
Noordzeekanaalhavens een aanzienlijke stijging zien: 2008 sloot af met een plus
van 8% naar 95 miljoen ton. Voor 2009 komt de overslag uit op 86 miljoen ton,
waarmee het niveau iets onder dat van 2007 terecht kwam. Grote stijger was de
natte bulk (olieproducten) met een plus van 16%. Grote daler was de droge bulk
(kolen en ertsen) met een min van 24%.
De grootste relatieve daling vond plaats in de containersector; de
Noordzeekanaalhavens zijn relatief klein in containeroverslag. Door het wegvallen
van de drie diepzeediensten van ACT is de overslag gehalveerd. Wel groeien vanuit
Amsterdam en de IJmond de feederdiensten op Rotterdam.
De Velsense detailhandel heeft net als in de rest van Nederland te kampen met de
effecten van toename van verkoop via internet en de sterke groei van outletcentra.
De “traditionele winkel” is niet meer de vanzelfsprekende schakel tussen fabrikant
en consument. Winkels en winkelcentra moeten meer gaan bieden om
consumenten aan zich te binden: sfeer, efficiency etc.
De ontwikkeling van de digitalisering zal ertoe leiden dat er een andere vraag naar
winkelruimte zal komen; de klant wil een groter assortiment, wat de digitale
winkelruimte veel makkelijker kan bieden dat de fysieke winkel. Dit gecombineerd
met de opmars van webwinkels zal ertoe leiden dat fysieke winkels in ieder geval
deels zullen verdwijnen. Het winkelconcept zal veranderen en dat roept nieuwe
logistieke vragen op.
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De ambulante handel is in hoge mate geconcentreerd in de weekmarkt. De tendens
daar is verschraling van het aanbod, terugloop van het aantal kramen en vergrijzing
van de ondernemers. Kleinere markten zijn het meest succesvol als ze worden
gehouden nabij een winkelcentrum.
Standplaatsen zijn laagdrempelig en daarom is het voor een ondernemer vrij
makkelijk om in te stappen. Zij verlevendigen het straatbeeld. Economisch gezien
zijn zij echter van beperkt belang.
Wat betreft de werkgelegenheid in de toeristische sector zijn er geen harde cijfers
beschikbaar. Wel laten cijfers18 zien dat Velsen bij toeristen aan populariteit wint. In
het hoofdstuk ‘Sport, Recreatie en toerisme’ leest u meer over deze cijfers.
Tenslotte: door de vergrijzing zal er een toenemende vraag naar zorg komen. De
werkgelegenheid in deze sector zal dan ook groeien. Zoals hierna onder “zorg &
welzijn” verder wordt beschreven, zullen er echter naar verwachting in de toekomst
zowel kwalitatief als kwantitatief te weinig mensen in de zorg werkzaam zijn.
Zorgverlening zal naar verwachting in toenemende mate geautomatiseerd worden.

Op naar duurzame energie en technologische innovatie
Naar de toekomst tekent zich nu al een aantal trends af in relatie tot werken en
ondernemen. Zo zullen mensen langer moeten blijven werken; de AOWleeftijd
verschuift naar 67 jaar, in de toekomst mogelijk nog verder.
Duurzame energie (energie uit zon, wind en water) ontwikkelt zich verder en
daarmee de technologische innovatie op dit gebied19.De roep om duurzaamheid en
de zorg voor het klimaat legt druk op bedrijven om schoner te produceren. Deze
zelfde ontwikkeling stimuleert schoon en vooral slimmer openbaar vervoer, als
aantrekkelijk alternatief voor de auto. De denken valt aan personen en
goederenvervoer over water, spoor, lightrail.
De arbeidsmarkt zal in de toekomst gespannen worden: veel babyboomers gaan
met pensioen20 en de aanwas op de arbeidsmarkt dreigt onevenwichtig te worden:
enerzijds veel jongeren met (zeer) lage opleiding en weinig perspectieven,
anderzijds hoogopgeleide jongeren met hoge eisen aan hun werkomgeving21.
Daarnaast zal in een technologisch zich ontwikkelende maatschappij de behoefte
aan hoog opgeleid technisch personeel en ICTpersoneel groeien, waarbij het
aanbod op de arbeidsmarkt wel eens bij de vraag achter zou kunnen blijven.

18

Bezoekersonderzoek aan de kust 2009
De vervanging van de regeling Stimulering Duurzame Energie (SED) per 1 januari 2011 door de SDE+ heeft
mogelijk gevolgen van het tempo waarin dit gebeurt. Door deze andere financieringswijze kan er een aantal
jaren minder geld voor investeringen in duurzame energie beschikbaar zijn
20
De Grote Uittocht, 2010
21
De Grenzeloze Generatie op de arbeidsmarkt, 2010
19
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Door de vergrijzing wordt de zorg in toenemende mate een belangrijke werkgever
(zie figuur 5). De vraag is in hoeverre jonge mensen een carrière in die sector
ambiëren.22

Figuur 5: CWI Arbeidsmarktprognose 20082013, banenontwikkeling in de vijf grootste sectoren

Voor Velsen zien burgers, ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties
naast deze, landelijk spelende trends, verschillende mogelijke andere trends. Of die
bewaarheid worden hangt af van een aantal factoren waar Velsen deels wel
(middels beleid) deels niet (door keuzen van anderen) invloed op heeft:
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Tata Steel, een belangrijke werkgever voor Velsen, zal er
hoogstwaarschijnlijk in 2025 ook zijn, gezien de investeringen die zij gaan
doen in een eigen warmtekrachtcentrale. Zodoende zal Tata Steel ook
steeds schoner en energieneutraler produceren.
Onder meer door het nieuwe werken ontstaat er steeds minder behoefte aan
kantoorruimte.
Samenwerking met Amsterdam en in het algemeen samenwerking binnen
de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) is noodzakelijk, zowel in verband met
de bereikbaarheid binnen deze regio en dus van Velsen, als in verband met
de werkgelegenheid voor de Velsenaren. Deze samenwerking zal verder
groeien.
Als de ingezette lijn van nadruk op strand en natuur en stimulering van
recreatie en toerisme doorgezet kan worden ook in het kader van de MRA
samenwerking, ontstaat hier een sector met groeiende werkgelegenheid. Dit
vraagt wel om investeringen zowel in infrastructuur (verbinding met het
strand) als in voorzieningen om aantrekkelijk te zijn (winkels, horeca).
Ditzelfde geldt voor Velsen als centrum voor (kennis over) duurzame energie
en als kenniscentrum op maritiem gebied en op het gebied van verwerking
van vis/verse producten. Ook dit vraagt om investeringen, zowel op het
gebied van samenwerking met wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs

De Grenzeloze Generatie op de arbeidsmarkt, 2010
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als in voorzieningen om een actieve beroepsbevolking te (blijven) trekken
(scholen, winkels, horeca, uitgaansgelegenheden).23
Omgekeerd, als de druk vanuit de regio tot verdergaande industrialisatie van
Velsen leidt, ontstaat er een verminderende diversiteit in werkgelegenheid
en een uittocht van hoger opgeleide mensen. Dit zal ook zijn invloed hebben
op de koopkracht van de Velsenaren en daarmee op het
voorzieningenniveau in Velsen.
De individualisering van de maatschappij leidt in algemene zin tot meer
zelfstandige ondernemers, waaronder meer ZZPers. Dit vraagt om een
actief en stimulerend ondernemersklimaat.
Versterking van de samenwerking in de regio moet samen gaan met
versterking van de positie van de gemeente. Het aangaan van bestuurlijke
allianties ligt voor de hand, de vraag is met wie en met welke intensiteit.
Een tegenovergestelde trend kan zijn dat Velsen zich dichter tegen
Amsterdam aan nestelt en uiteindelijk een stadsdeel van Amsterdam wordt.

Een kruispunt van mogelijke toekomstrichtingen:
Gaat Velsen zich verder economisch ontwikkelen richting toerisme/recreatie, richting
kenniscentrum duurzame energie/kenniscentrum maritiem en food, met behoud van
de huidige werkgevers zoals Tata en de zeehaven? Of blijven wij bij onze huidige
peilers staal en vis? Of zal de industrie dan wel de opslag/overslag van droge dan
wel natte bulk nog van groter belang worden dan nu het geval is. Kan Velsen Tata
behouden, of vertrekt Tata op termijn met alle gevolgen voor de werkgelegenheid
van dien? Blijft Velsen aantrekkelijk, dan wel wordt Velsen nog aantrekkelijker, voor
de detailhandel, horeca e.d. of verschraalt het aanbod als gevolg van wijzigingen in
de beroepsbevolking? Blijft Velsen een zelfstandige positie behouden of gaat zij op
in een grote IJmondgemeente dan wel wordt zij een onderdeel van Amsterdam?
Wordt Velsen aantrekkelijk voor MKB en hoger opgeleid personeel of wordt Velsen
juist steeds onaantrekkelijker?

23

Atlas voor Gemeenten 2009
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Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:
 Waar gaat Velsen voor kiezen:
 voor het versterken van onze sterke pijlers (staal, draaischijf voor vis,
servicehaven voor Noordzeeenergie en kusthaven voor de
metropoolregio)
of
 voor behoud van deze pijlers in ieder geval voor de middellange termijn
maar inzetten op groei van toerisme/recreatie en op kennisontwikkeling op
gebied van duurzame energie/kenniscentrum maritiem en food?
 Maken we ons sterk voor vestiging en ontwikkeling van de daarmee
verbonden onderwijs en kennisinstellingen?
 Hoe zorgen we voor een aantrekkelijk werk en ondernemersklimaat?


Hoe stimuleren we in Velsen het aantal startende ondernemers?



Hoe zorgen we voor diversiteit in bedrijvigheid en daarmee een gevarieerd
arbeidsaanbod?
Welke bestuurlijke allianties gaat Velsen aan in de IJmond, Kennemerland
en met Amsterdam en met welke intensiteit (variërend van samenwerking
op enkele dossiers tot fusie)?
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5. Toerisme & recreatie
Velsen een unieke gemeente aan de kust voor recreatie en toerisme
Op het gebied van recreatie en
toerisme zijn verschillende trends te
onderscheiden. Zo zijn wandelen,
eten en drinken populaire activiteiten
in Velsen maar ook het strand en de
haven genieten veel belangstelling
als het gaat om recreatie en
toerisme.

Populaire activiteiten IJmuiden aan Zee 2008
wandelen

100%
80%

eten en drinken

60%

haven bekijken

40%

strand liggen

20%

winkelen

0%

activiteiten

excursie buiten

gemeente
De Noordzeekust is nog steeds,
samen met de grote steden, de
belangrijkste trekker voor toeristen in
Figuur 7: Populaire activiteiten IJmuiden aan Zee 2008
(Bezoekersonderzoek aan de kust 2009)
Nederland. Er is echter wel een afname te
zien door de slechte prijskwaliteit verhouding t.o.v. andere Europese
kustbestemmingen. Jaarrondexploitatie van de kust is sterk in opkomst. Het strand
is dan ook niet meer alleen een plek voor zonnebaden en zwemmen, maar ook in
trek voor sportactiviteiten. Een gevolg van de jaarrondexploitatie is dat er steeds
meer nieuwe functies op het strand zijn zoals: volwaardige restaurants,
vergaderfaciliteiten, detailhandel, wind en watersport etc.

Wind en watersport zijn een groeisector. Door de brede stranden en de golfslag die
ontstaat door de pieren zijn de omstandigheden in Velsen uniek.
De bezoekers komen voor het
merendeel uit Nederland en
dan met name uit de provincie
NoordHolland. Een klein deel
komt uit Duitsland. Het aantal
bezoekers uit Duitsland neemt
af terwijl het aantal
Nederlandse bezoekers
toeneemt. Ook is er een
toename van bezoekers uit
landen als Spanje en Frankrijk. Het aantal nieuwe bezoekers aan Velsen ligt hoger
dan bij andere gemeenten aan de Noordzeekust. Een groot deel van deze groep
nieuwe bezoekers geeft aan graag nog eens terug te komen en dan met name naar
Velsen. De groei van het aantal nieuwe bezoekers en het feit dat ze aangeven
graag nog eens terug te komen is een opvallende ontwikkeling die kansen lijkt te
bieden voor de toekomst. Alle bezoekers besteden meer dan in 2003. Maar in
vergelijking met buurgemeenten liggen de bestedingen beneden het gemiddelde.
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Technologische ontwikkelingen lijken een steeds grotere invloed te hebben op
recreatie en toerisme. 75% van de internetgebruikers koopt reizen en kaarten voor
evenementen via het internet. Daarnaast is veel meer informatie beschikbaar via
internet en de mobiele (smart) telefoon. Denk aan guided /gps tours, historische
informatie en programma evenementen.

Voorzieningen voor recreatie en toerisme
Er zijn met name voor recreatie veel kansen in Velsen op gebied van “groen” en
strand maar ook in gebieden als Spaarnwoude. Om deze kansen te benutten moet
er meer aandacht worden gegeven aan de bereikbaarheid van Velsen, maar ook
bijvoorbeeld aan het horecaaanbod. Een groene omgeving speelt ook een steeds
belangrijkere rol bij het bepalen van huisvesting. Plaatsen die gunstig liggen, ten
opzichte van werk én natuur, gecombineerd met een gevarieerd aanbod aan
(attractieve) voorzieningen blijken de grootste aantrekkingskracht te hebben op
woning en werkzoekenden.

Strategische vragen
De groenvoorzieningen in Velsen en het, in sommige opzichten, unieke strand
bieden ook mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme.
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische
vragen:





Hoe rijgen we de parels van IJmuiden (o.a. strand, haven en oud
IJmuiden) aan elkaar tot een sterke en aantrekkelijke ketting?
Hoe verbeteren we de bereikbaarheid van het strand, het aantrekkelijk
“groen” en andere toeristische attracties voor het achterland?
Hoe actief zet de gemeente in op verbreding/verdieping van recreatieve
en toeristische voorzieningen als horeca?
Benutten we Spaarnwoude voor recreatie en evenementen voor de
inwoners van de metropoolregio of dient Spaarnwoude alleen als
groene buffer?
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6. Mobiliteit, ruimtegebruik & milieu
Velsen maakt deel uit van een stedelijke regio, waar mensen wonen, werken, reizen
en recreëren. Deze functies leggen elk beslag op de ruimte met claims die elkaar
soms uitsluiten.

Groeiende behoefte aan mobiliteit
Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentieel voor
toerisme en werkgelegenheid. De trends in mobiliteit
zijn afhankelijk van trends op andere gebieden, zoals
demografische, economische, ruimtelijke en sociaal
culturele trends. Velsen heeft een unieke ligging, met
een zeehaven zo dicht bij een luchthaven. Door de
groeiende economische activiteiten van de haven zal
de druk op wegen naar het achterland hoogstwaarschijnlijk verder toenemen. Ook
op basis van landelijke cijfers over de groei van het verkeer wordt in Velsen een
verkeerstoename verwacht. Hoewel het verkeer op de twee ontsluitingswegen van
IJmuiden de afgelopen tien jaar nauwelijks is toegenomen, wordt voor 2020
uitgegaan van een groei van ongeveer 25% op de primaire route en 15% op de
secundaire route. Niet alleen op de directe toegangswegen wordt het drukker. De
A9, die Velsen verbindt met Amsterdam en met de rest van NoordHolland, is qua
bereikbaarheid al een knelpunt.
Verkeer door het centrum van de woonkernen wordt door de gemeente met diverse
maatregelen ontmoedigd – wellicht resulterend in autovrije centra in 2025. We zien
een groeiende trend van elektrische mobiliteit.
Voor wat betreft openbaar vervoer is de HOVverbinding tussen Haarlem en
IJmuiden, die 2015 voltooid moet zijn, een belangrijke ontwikkeling. Het HOV
netwerk vormt een onderdeel van het MRAnet van de metropoolregio Amsterdam.
Tegelijk met het stijgen van de verkeersdruk verwacht men een landelijke toename
van het autobezit. Dat zal voor Velsen leiden tot meer parkeerdruk. Tussen 2006 en
2010 nam in Velsen het aantal geparkeerde auto’s al met bijna 1000 stuks oftewel
4% toe. In een aantal wijken veroorzaakt dit overlast. Parkeerbeleid wordt dus
belangrijker, en de komende jaren moet bij de burgers de realiteit dat parkeren geld
kost en geen vanzelfsprekend goed is langzaam doordringen.

Druk op groen en openbare ruimte
Aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Velsen kan groenvoorziening
een bijdrage leveren. Zeker gezien de milieubelasting in Velsen is groen belangrijk.
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Echter, door economische activiteiten en nieuwbouw neemt de druk op het groen
toe. Zoals ook benoemd in de Structuurvisie 2015 is de hoofddoelstelling van de
gemeente in het buitengebied de versterking van de ecologische en
landschappelijke structuur van Velsen: een vitaal landschap, waarin de
ontstaansgeschiedenis van het gebied herkenbaar is en waar sprake is van
samenhang tussen verschillende elementen en gebieden. De gemeente streeft
zowel binnen als buiten de bebouwde kom naar behoud en uitbreiding van de
groen en ecologische structuur. Tevens bestaat er een bomenplan; men vindt dat
er in elke straat laanbomen aanwezig zouden moeten zijn. De kwaliteit van het
bomenbestand is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Een ander belangrijk element
in het Velsense groen is het strand, dat voor Velsenaren en toeristen een
aantrekkelijke plaats is om te recreëren. Wat is de positie van het strand in 2025?
Identiteit (een robuuste en duurzame groenblauwe structuur) is het uitgangspunt
van het gemeentelijke beleid aangaande landschap en groen. De ligging van
Velsen heeft geleid tot versnippering van natuurgebieden; Provincie NoordHolland
en gemeente willen dit ten dele opheffen door ecologische verbindingen te
realiseren. Ook wordt geprobeerd de kwaliteit van de groene buffers tussen de
gemeentelijke kernen te verbeteren; dit is belangrijk voor aantrekkelijk wonen. Over
het algemeen is de trend dat duur groen vervangen wordt door goedkoop groen.
Waar het gaat om landschap en openbaar groen werkt de gemeente Velsen samen
met de regio, bijvoorbeeld in het Groen en waterplan en de Werkgroep
Binnenduinrand. Niet de gemeentegrenzen vormen dan het denkkader, maar de
functioneelruimtelijke verbanden en de verbindingen op de regionaalstedelijke
schaal. De vraag is: hoe delen we onze ruimte in tot 2025? En hoe werken we
daarin samen?
Wereldwijd zien we dat biodiversiteit afneemt. Ook in Velsen beïnvloeden onder
andere economische ontwikkelingen en stedelijke bebouwing de flora en
faunastand. Bij de inrichting van de openbare ruimte en groen moet hiervoor
aandacht zijn.
Waar het gaat om beheer van openbare ruimte (wegen, riolering, verlichting,
openbaar groen) is er sprake van twee tegengestelde ontwikkelingen, die niettemin
naast elkaar bestaan. Enerzijds zien we een trend waarbij de gemeente zich steeds
meer gaat toeleggen op een regiorol: het fysieke beheer wordt uitbesteed, terwijl de
gemeente zich bezighoudt met het formuleren van eisen en het toezicht houden op
de werkzaamheden. Vooral op het gebied van infrastructuur bestaat een landelijke
trend dat engineering, aanleg en onderhoud bij één externe partij liggen; het is nog
niet duidelijk of dit ook voor de gemeente het geval zal worden. Anderzijds zien we
dat de gemeente het uitvoerende juist ook weer meer zelf oppakt: men vindt dat de
samenwerking tussen ‘binnen en buiten’ soepeler verloopt wanneer voorbereiding,
uitvoering en toezicht met eigen personeel wordt gedaan.
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Milieu: van risico naar kans
De afgelopen jaren hebben we gezien dat milieu en duurzaamheid als thema’s zich
hebben ontwikkeld van risico naar kans. Het gevaar bestaat echter dat er door de
economische crisis een verslapping of terugslag optreedt in de aandacht voor
duurzaamheid.
Een toename van het aantal inwoners, woningen, bedrijven en vervoers en
verkeersbewegingen leidt ertoe dat de milieudruk in de gemeente Velsen groter
wordt. Het dichtlopen van de toegangswegen naar de IJmond heeft nu al een
negatief effect op de luchtkwaliteit. Dat geldt ook voor de milieueffecten die Tata
Steel veroorzaakt. Er is dus een spanningsveld aan het ontstaan tussen wonen en
werken. De gemeente wil
garanderen dat de economische
groei niet leidt tot meer
milieubelasting, gezondheids of
andere risico’s voor burgers of
overlast en hinder. Dat doet ze op
dit moment onder andere door
een strikte handhaving van wet
en regelgeving. Ook probeert de
gemeente op het gebied van
duurzaamheid zelf een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie te vervullen, bijvoorbeeld
door het stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzame energie (‘Velsen,
stad van de wind’) en grondstoffen en het beschermen van bodem en water. De
ambitie is om zowel in energiehuishouding als transportinfrastructuur een
transformatie naar duurzaamheid te bewerkstelligen. Om de gemeente in 2025
energieneutraal te maken moeten tal van gezamenlijke acties worden ontplooid met
bedrijven en instellingen. Dit kan leiden tot nieuwe, snelgroeiende bedrijvigheid op
het gebied van duurzame initiatieven.
Niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf wordt het milieu in Velsen
beïnvloed. Als Schiphol de aan en uitvliegroutes verlegt, komt Velsen mogelijk in de
geluidzone te liggen. Ook de buitengaatse kolenoverslag heeft impact op het milieu,
terwijl er weinig werkgelegenheid mee gemoeid is. Vanuit Amsterdam zou
havenuitbreiding een bedreiging kunnen vormen voor Spaarnwoude. En de opslag
van benzine in het Amsterdamse Westelijk Havengebied genereert veel vervuilend
transport. Ook klimaatveranderingen raken Velsen direct. Volgens de
klimaatvoorspellingen zal de neerslagintensiteit in de zomer toenemen. Dat vraagt
om maatregelen om het opvangen en verwerken van regenwater te regelen.
Dierenwelzijn is ook een onderdeel van milieu. Ontwikkelingen als de bedreiging
van de vispopulatie hebben directe invloed op de economie in Velsen, omdat vis
een van de belangrijkste economische pijlers is van de gemeente. En wanneer het
leefgebied van dieren wordt beperkt, kan dit leiden tot overlast. Velsen heeft nu al te
maken met overlast van onder andere meeuwen, vossen en damherten.
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Strategische vragen
De manier waarop mobiliteit, ruimtegebruik en milieu zich tot 2025 ontwikkelen,
heeft grote invloed op de leefbaarheid in Velsen. Onder een toenemende milieu en
verkeersdruk moet de gemeente bedenken hoe ze de kwaliteit van de leefomgeving
voor de Velsenaren kan blijven garanderen. Daarin zullen verschillende belangrijke
keuzes gemaakt dienen te worden, waarin we de kansen die nieuwe ontwikkelingen
bieden benutten en tegelijkertijd kunnen omgaan met het genoemde risico op
terugslag waar het gaat om duurzaamheid.
Een goede bereikbaarheid vanuit en naar Velsen is essentieel, niet alleen voor
wonen maar ook voor werken en recreëren. De visie moet uitsluitsel geven over de
vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat Velsen in 2025 goed bereikbaar is, zonder dat
dit leidt tot een grotere belasting voor het milieu. Er bestaan veel ideeën over
concrete maatregelen ter verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid in
Velsen. Daarbij valt te denken aan een mono of lightrail voor de Oost
Westverbinding, een tunnel onder Beeckestijn richting de Velsertunnel en tunnels
langs de oever van het Noordzeekanaal met daarbovenop fietspaden. Ook het
doortrekken naar de IJmond van de Zuidtangent is een mogelijkheid, net als
inzetten op bevordering van het fietsverkeer en op het beter benutten van
waterwegen. Tussen al deze opties moeten strategische keuzes worden gemaakt .
Duurzaamheid is een thema dat hoog op de gemeentelijke agenda staat. Het is
belangrijk om erover na te denken of dit zo blijft, en hoe duurzaamheid in de praktijk
vorm kan krijgen op het gebied van bijvoorbeeld milieubescherming, energieverbruik
en transport. Maar Velsen moet er ook op voorbereid zijn dat ambities op het gebied
van duurzaamheid in de toekomst wellicht tegenover economische belangen komen
te staan. Kiest de gemeente dan voor de economische belangen (bijvoorbeeld het
behouden/creëren van een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor Tata Steel
ondanks negatieve milieueffecten) of vindt ze dan duurzaamheid en een groen en
gezond leefklimaat belangrijker?
De algemene overtuiging is dat groen in de woonomgeving belangrijk is voor de
leefbaarheid. Voor wat betreft de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die men stelt
aan het groen moeten keuzes worden gemaakt Dit geldt ook voor het groen buiten
de bebouwde kom en eventuele verbindingen tussen verschillende natuurgebieden.
Waar het gaat om milieu komen ook dieren aan bod: Velsen zal moeten beslissen of
ze dierenwelzijn ziet als een belangrijke taak.
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Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische
vragen:






Treden we streng op als het gaat om luchtkwaliteit, ook als het
gevolgen heeft voor de industrie en dus voor onze economie?
Hoe gaan we Velsen beter structureel bereikbaar maken en houden?
( bijvoorbeeld via het water of met de trein of lightrailverbinding)
Wil Velsen in de top tien van meest duurzame steden komen?
In welke mate willen wij de kansen benutten om een belangrijk
centrum te worden voor duurzame energie?
Zetten we in op behoud van de huidige groenvoorziening of stellen we
dat ter discussie?
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7.

Sport

Meer individualisatie en ongeorganiseerde sporten
Het thema gezondheid staat ook steeds meer in de belangstelling om bewegen en
een gezonde leefstijl te bevorderen. Op sportgebied is er een duidelijke toename te
zien van individualistische en ongeorganiseerde sporten zoals fietsen en hardlopen,
maar ook teamsporten als hockey, damesvoetbal en verschillende beachsporten
genieten veel populariteit.
In Velsen zegt 44% van de inwoners individueel te sporten, 32% bij een
sportvereniging en 27% bij een sportschool. De gemeente Velsen laat, net als
landelijk, een stijgende tendens zien van individuele ongeorganiseerde sporten.
Sportdeelname in Velsen is gestegen van 64% in 2004 naar 71% in 200924. De
sportdeelname in Velsen ligt hiermee boven het landelijk gemiddelde.
Er zijn circa 70 sportverenigingen in 55 takken van sport. Ongeveer 5.000 inwoners
zetten zich meerdere uren per week in als vrijwilliger voor een sportvereniging. Op
jaarbasis wordt ruim 1 miljoen keer gebruik gemaakt van gemeentelijke
sportaccommodaties. Het zwembad verwelkomde 291.903 bezoekers in 2009.
Sport wordt steeds vaker als middel ingezet voor het bereiken van maatschappelijke
doelen zoals het bevorderen van sociale samenhang, gezondheidsbevordering en
participatie van bevolkingsgroepen. Er komen meer verbindingen tussen onderwijs,
sport en buitenschoolse opvang (zoals brede scholen). Sportverenigingen krijgen
hiermee een bredere maatschappelijke functie. Ook de fitheid en het welzijn van
werknemers bij bedrijven en instellingen krijgen in toenemende mate aandacht.
Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van ‘health checks’, bedrijfsfitness en
fitheidstests.
Wind en watersport zijn een groeisector. Door de brede stranden en de golfslag die
ontstaat door de pieren zijn de omstandigheden in Velsen uniek.

Voorzieningen voor sport
De beschikbare oppervlakte op sportparken staat onder druk door intensivering van
het ruimtegebruik. De belangstelling (of noodzaak) voor multifunctionele sportparken
groeit.
De professionalisering en schaalvergroting in de sport en die van sportverenigingen
nemen verder toe. De eisen van de omgeving (de sporters, de overheden,
wetgeving) worden steeds hoger. Daarnaast betekent de verzakelijking en
commercialisering van de sport dat er andere eisen gesteld worden aan
bijvoorbeeld openstellingen van sportaccommodaties.

24

Rapportage Sport” (SCP); “Kerngegevens sportdeelname in Nederlandse gemeenten” (Mulier Instituut)
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Vanuit de sportsector zal er meer druk worden uitgeoefend om onnodige, vaak
bureaucratische regels en procedures terug te dringen25.

Strategische vragen
Voor individuele buitensporten heeft Velsen een goed voorzieningenniveau, mede
door de relatief ‘groene’ ligging van Velsen. De vraag naar meer multifunctionele
sportaccommodaties neemt naar verwachting toe.
Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische
vragen:




25

Zetten we in op behoud van het huidige peil van de voorzieningen
voor georganiseerde sport?
Welke ruimte in termen van groenvoorziening en het strand
stellen we beschikbaar voor niet georganiseerde sport?
Hoe zorgen we er voor dat deze voorzieningen bereikbaar
zijn/blijven?

“Minder regels, meer sport”- Atsma; NOC*NSF
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8.

Zorg & welzijn

Een gezond Velsen
Een goede gezondheid is een groot goed in een samenleving. Mensen met een
goede gezondheid kunnen zich optimaal ontwikkelen en langer zelfstandig
participeren in de samenleving. Wie langer gezond leeft heeft minder zorg en
maatschappelijke ondersteuning nodig. Investeren in preventieve gezondheidszorg
is daarom, ook voor de lange termijn, van groot maatschappelijk belang. De
gemeente heeft haar doelstellingen ten behoeve van de volksgezondheid
geformuleerd in een kadernota voor de periode 20082011. De nota heeft vijf
speerpunten;



het bevorderen van een gezonde leefstijl, tegengaan van overgewicht
(diabetes)/ roken en alcohol gebruik,
het bereiken van meer mensen met depressie,



het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen (bevolkings)groepen,



het behouden en realiseren van een veilige en prettige leefomgeving en



een goede afstemming en samenwerking tussen uitvoerende partijen



De fijnstofproblematiek is in Velsen reëel in verband met de aanwezigheid van
(zware) industrie. Het RIVM doet regelmatig onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.
Op dit moment is de belangrijkste invloed op de gezondheid van mensen ongezond
gedrag. Roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht veroorzaken een grote
ziektelast en daarmee verlies van kwaliteit van leven. Ziekten met een hoge
ziektelast zijn o.a. hartziekten, angststoornissen, diabetes, kanker en
alcoholverslaving. Aandacht voor preventie en het stimuleren van een gezonde
leefstijl blijven de komende jaren van belang.
Mensen uit armere milieus leven gemiddeld vijftien jaar korter in goede gezondheid
dan mensen uit rijkere milieus. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een
ongezondere levensstijl en door de levensomstandigheden (wonen, woonomgeving
en werken).

Re-integratie en sociale zekerheid
Nederland kent een uitgebreid sociale zekerheidsstelsel. Volksverzekeringen en
werknemersverzekeringen bieden een uitgebreide dekking voor (geldelijke) risico’s
die burgers in een bepaalde levensfase of ten gevolge van onvoorziene of
ongewilde gebeurtenissen lopen. Uitvoering daarvan ligt grotendeels bij landelijke
organisaties (SVB, UWV). Voor mensen die tussen wal en schip vallen is er de
gemeente. Daar ligt het vangnet van dit stelsel van sociale zekerheid.
Taken van de gemeente op dit gebied zijn het bieden van inkomensondersteuning,
hulp bij reintegratie en het verlenen van zorg. In Velsen zijn deze algemene termen
vertaald naar de uitgangspunten:
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Werk voor uitkering
Streng doch rechtvaardig en met oog voor de individuele omstandigheden
Een ruimhartig armoedebeleid.

Jaarlijks worden productie en resultaten van de uitvoering van sociale zekerheid
gepubliceerd in het Verslag Werk en Inkomen.26 Er lopen op dit moment 350 re
integratietrajecten. 970 mensen waarvan 138 jongeren en 300 mensen waarvoor
geen werk meer mogelijk is ontvangen een uitkering algemene bestaanskosten.
Daar is een bedrag van 10,7 12,8 miljoen Euro mee gemoeid. Het klantenbestand
is als gevolg van de crisis spectaculair gegroeid waardoor een overschot van
eerdere jaren is veranderd in een tekort van 2,1 mln. De groei lijkt nu af te vlakken.
Er zijn 3000 gezinnen in Velsen met een inkomen tot 120% van het minimumloon.
Deze gezinnen waarvan ongeveer 50% wordt bereikt komen in aanmerking voor
bijzondere bijstand.
Er zijn 150 mensen die een inburgeringstraject moeten volgen.

Welzijn en de WMO
Maatschappelijke ondersteuning ligt voor de gemeente verankerd in de WMO. De
wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen (zelfredzaamheid) en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet
geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan, is er
ondersteuning vanuit de gemeente.
De WMO is per 1 januari 2007 van kracht
geworden. Het beroep dat in dat jaar op de
voorzieningen werd gedaan, besloeg een
bedrag van € 7.441.754. In 2008 is dit
bedrag met 17,2% gestegen en in 2009
met 12,8% ten opzichte van 2008. Met de
toenemende vergrijzing en de trend (zie
hierna) dat mensen zolang mogelijk thuis
blijven en daar zorg in en rond de woning
ontvangen, zet deze stijgende tendens zich naar verwachting voort.
In het verlengde hiervan verzorgt de Stichting Welzijn Velsen in opdracht van de
gemeente een veelheid aan sociaal maatschappelijke activiteiten zoals
buurtbemiddeling, buurtsport, jongerenwerk, maatschappelijke stages en voor
iedereen toegankelijk activiteiten in buurtcentra. Verspreid over alle woonkernen van
Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurt en jongerencentra en activiteiten te vinden,
gericht op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kanszoekende
groepen. Er wordt nauw samengewerkt met zorginstellingen, onderwijs,
kinderopvang, politie en andere relevante (vrijwilligers)organisaties in Velsen. De
26

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het verslag over 2009.
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stichting telt meer dan 120 betaalde medewerkers, alsmede een groot aantal
docenten. Daarnaast zijn meer dan 600 burgers/vrijwilligers actief.
Naast deze stichting kent Velsen de Stichting COB (onderdeel van Zorgbalans).
Stichting COB verzorgt specifieke activiteiten voor ouderen (ontmoeting, informatie
en advies, klusjesaanhuis, ondersteuning vervoer etc.) in de wijksteunpunten. Ook
de stichting COB kent veel vrijwilligers.
Een derde grote welzijnsinstelling is het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden
Kennemerland (SMDMK). Hier kunnen inwoners terecht met vragen over relaties,
schuldhulpverlening, juridische bijstand etc.

Een groeiende vraag naar zorg
De laatste landelijke onderzoeksgegevens maken melding van een toename van de
levensverwachting van zowel vrouwen als mannen. Deze extra jaren gaan gepaard
met een toename van chronische ouderdomsziekten en beperkingen. Mede
hierdoor zal het zorgvolume tot 2030 naar verwachting met gemiddeld 3,4 procent
per jaar stijgen (RIVMTijd voor Toekomst 2010). Dat betekent een extra behoefte
aan zorg en ondersteuning “handen aan het bed”. Het aantal ouderen zal toenemen
en het aantal ouderen in verhouding met andere leeftijdsgroepen wordt groter.
Hierdoor zal het aantal mensen met meer dan één ziekte toenemen en de behoefte
naar afstemming in de zorg toenemen.
Voorts zal er nog meer aandacht uitgaan
naar de (on)mogelijkheden om zorg en
verpleging langer in de eigen
woonomgeving aan te bieden. Meer
robotica, meer ICT, techniek, meer
aanpassingen in huis. Zorgvragers moeten
hier mee om kunnen gaan. Een zelfde trend
is waarneembaar in de gezondheidsinstellingen; ook daar nog meer inzet op ICT,
techniek, etc. Dit vraagt om geëquipeerd personeel. De arbeidsmarktpositie in de
gezondheidszorg vraagt dus aandacht!
Mensen blijven langer zelfstandig wonen. Door de vergrijzing zal het beslag op zorg
en welzijnsvoorzieningen toenemen. Straks is een kwart van de bevolking 65 jaar of
ouder. Met een krimpende arbeidsmarkt zal de beschikbare zorg nog meer in het
gedrang komen. Zowel kwalitatief als kwantitatief zullen er te weinig mensen in de
zorg werkzaam zijn. Zorgverlening zal in toenemende mate geautomatiseerd
worden, bijvoorbeeld in de vorm van robots. Men vreest voor de betaalbaarheid van
de zorg in 2025.

Budgetten staan onder druk
Vooruitkijken is in de wereld van sociale zekerheid niet eenvoudig. Veel hangt af
van landelijke ontwikkeling en besluitvorming. Er zijn geluiden dat een aantal
inkomensregelingen (bijstand, wsw en wajong) opgaan in één basisvoorziening uit
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te voeren door de gemeente. Externe factoren en ontwikkelingen die van invloed
zijn op de aard en omvang van de gemeentelijke taken: vergrijzing,
kennismaatschappij, economie, aantal allochtonen.
In het Werkplein wordt de regionale integrale samenwerking in het Werkplein
gerealiseerd. Een volgende stap zou op termijn één uitvoeringsorganisatie in de
regio kunnen zijn. Verder speelt landelijk nog de gedachte om Nederland op te
delen in dertig regio’s; verdere schaalvergroting dus.
De budgetten staan onder grote druk door de groei. We verwachten in 2011 een
lichte daling van het bestand, maar nog niet terug naar de aantallen van 2008. Dit
klemt te meer daar de budgetten voor het zgn. inkomensdeel voor 2011 worden
herberekend. Daarnaast loopt in onze eigen gemeente de discussie over de
bezuinigingen op korte en middellange termijn.
De oudere van 2025 is een andere dan de oudere van nu of van 10 jaar geleden:
actiever, fitter. Ook als de oudere straks iemand is van 68+ in plaats van, nu, 65+.
Men vreest dat AOWuitkeringen, pensioenen, maar ook andere sociale uitkeringen
onder druk komen te staan. Een tweedeling in de maatschappij (have’s en have
not’s) dreigt.
Tenslotte de taken op het terrein van inburgering: er zijn flinke bezuinigingen
aangekondigd, waarbij de mensen zelf hun inburgering moeten betalen.

Elkaar bijstaan
De vergrijzing zoals genoemd in het hoofdstuk over bevolkingssamenstelling is van
invloed op de vraag naar individuele en collectieve voorzieningen. Overigens is
vergrijzing niet alleen een kostenpost. Ouderen zijn een belangrijke factor in de
economie: een deel van de ouderen beschikt over vermogen en geeft geld uit.
Het aantal gezinshuishoudens neemt af, terwijl het aantal inwoners toeneemt (lokale
cijfers). De tijd die men uittrekt voor sociale contacten buiten het eigen gezin, is
tussen 1995 en 2005 teruggelopen van 9,0 uur tot 7,7 uur per week. Dat komt
doordat mensen minder bij elkaar op visite gaan en familieleden onder andere
vanwege werk elders niet meer bij elkaar wonen (landelijke cijfers). Mensen maken
minder gebruik van collectieve voorzieningen, zoals lokale ontmoetingsruimten.
De economische neergang kan de mogelijkheden voor burgers om deel te nemen
aan het maatschappelijk verkeer beperken. De vraag naar bepaalde (individuele)
welzijnsactiviteiten neemt toe (bijv. de vraag naar maatschappelijk werk).
Participatie en zelfredzaamheid van burgers worden in eerste instantie bevorderd
via algemeen beleid. Wanneer algemeen beleid niet afdoende is, behoort specifiek
beleid (gericht op bijvoorbeeld minderheden, kwetsbaren, mensen met handicaps)
tot de mogelijkheden. In het licht van de economische crisis kan de multiculturele
samenleving onder druk komen te staan.
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Het Rijk heeft tot doel de activiteiten die onder de AWBZ vallen terug te brengen
naar waarvoor de wet oorspronkelijk bedoeld was: het bieden van langdurige zorg.
De verwachting is dat in de toekomst meer taken van uit de AWBZ worden
afgestoten en al of niet worden overgeheveld naar de WMO. Gemeenten zouden
beter weten wat de behoeften van hun burgers zijn en kunnen daardoor beter
sturing geven. Het Rijk heeft voor ogen dat veel taken worden opgevangen door de
informele zorgsector (vrijwilligers, zorgvrijwilligers, mantelzorgers, buddy’s / maatjes
). Een toenemend deel van de bevolking tussen de 20 en 65 jaar combineert arbeid
en zorgtaken. De praktijk leert echter ook dat de informele zorg met tekorten kampt.
Stimulering van de arbeidsparticipatie is immers ook een beleidsdoelstelling.
Binnen het vrijwilligerswerk willen mensen zich minder binden aan een inzet van
een vast aantal uren per week met als gevolg dat de inzet van vrijwilligers bij
structurele ondersteuning steeds minder wordt.
Omdat de overheid meer zorg en welzijnstaken terug in de maatschappij legt, bij de
burgers wordt er meer van vrijwilligers en mantelzorgers gevraagd. Men vreest dat
ondanks eventuele stimulering het aantal vrijwilligers ten opzichte van de vraag zal
teruglopen. En dat er zodoende een overvraag naar mantelzorg ontstaat.
Eenzaamheid is nu al een probleem en men vreest dat dit door verdergaande
individualisering gaat toenemen. Solidariteit verliest grond. Men vindt dat er nieuwe
maatschappelijke structuren nodig zijn om als maatschappij in de plaats van de
terugtredende overheid te stappen. Anders is het “ieder voor zich”, ook voor de
kwetsbaren.

Onzekerheden voor de toekomst en strategische vragen
Voor de gemeente Velsen zijn de volgende onzekerheden belangrijk voor de
toekomst:
1. Gaat er in Velsen een tweedeling ontstaan (mede afhankelijk van de
werkgelegenheid) tussen mensen met geld (ouderen met geld, werkende
hoger en hoogopgeleiden) en “nieuwe” armen (ouderen met alleen AOW of
een klein pensioen, laag opgeleiden, mensen met een uitkering, chronisch
zorgbehoevenden)?
2. Slaat de vereenzaming en verwaarlozing toe bij ouderen en mensen die zorg
of hulp nodig hebben of niet?
3. Wordt zorg straks geconcentreerd in zo goedkoop mogelijk georganiseerde
mammoetopvang of blijft de wijknabije zorg en opvang bestaan?
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Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:





Proberen we binnen Velsen sociale cohesie te behouden en sterk in te zetten op
gemeentelijke ondersteuning waar dat moet of zetten we in op marktwerking en
eigen inzet van burgers?
Moeten we de nadruk leggen op collectieve voorzieningen of juist op individuele
verstrekkingen?
Hoe zorgen we dat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen?
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9. Jeugd & onderwijs
De jeugd en het onderwijs in Velsen
Het opgroeien van een kind tot volwassene gaat niet zonder de inbreng van de
gemeente. Immers de gemeente zorgt voor de omgeving waarin het kind opgroeit.
Voldoende voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en
jeugdgezondheid helpen het kind om zich te ontwikkelen, zodat het een volwaardige
plaats kan krijgen binnen deze maatschappij. Gelukkig hebben de meeste kinderen
voldoende aan de basisvoorzieningen die de gemeente biedt. Zij groeien zonder
noemenswaardige problemen op. Voor die kinderen en ouders/opvoeders die hulp
nodig hebben tijdens het opgroeien en opvoeden biedt de gemeente desgewenst
ondersteuning.
Daar waar ondersteuning noodzakelijk is voert het Centrum voor Jeugd en Gezin de
regie over de noodzakelijke hulpverlening. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
kunnen ook kinderen en/of hun ouders/opvoeders terecht met hun vragen over
opgroeien en opvoeden. Het aansturen (plannen en financieren) van het gehele
ondersteunings en hulpaanbod zal in de komende jaren verdere samenwerking van
de gemeenten binnen de regio vergen.
Velsen heeft 27









9 scholen voor openbaar basisonderwijs
1 school voor openbaar speciaal onderwijs
2 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs
12 scholen voor bijzonder basisonderwijs
1 school voor bijzonder voortgezet speciaal onderwijs
1 scholengemeenschap voor bijzonder voortgezet onderwijs
1 school voor bijzonder speciaal onderwijs
2 scholen voor MBO onderwijs

In Velsen wonen ca. 20.000 jongeren tussen de 0 en 25 jaar28. De onderstaande
tabel geeft de verdeling over vijf leeftijdscategorieën weer.
Tabel 1

Aantal jongeren en leeftijdscategorieën (01012008)

Leeftijdscategorie

Aantal jongeren

0 t/m 4 jaar

3522

5 t/m 9 jaar

4372

10 t/m 14 jaar

4459

15 t/m 19 jaar

4354

20 t/m 24 jaar

3292

Het aantal jonge kinderen (0 tot 4 jaar) ligt fors lager dan de aantallen oudere
kinderen: ca. 20% lager. Dit betekent dat de instroom in het basisonderwijs op korte
termijn beduidend gaat teruglopen.
27
28

Jaarverslag leerplicht 2009
Gegevens bevolkingsregister gemeente Velsen.

45

In tabel 2 wordt het aantal deelnemers aan onderwijsvoorzieningen weergegeveni.
Cijfers over uitstroom uit de gemeente Velsen ontbreken nog.
Tabel 2

Deelnemers aan onderwijsvoorzieningen (01102007)

Onderwijstype
Peuterspeelzalen
Basisonderwijs

Deelnemers
715
6781

Op de lijst van de
Voortgezet onderwijs
3709
Inspectie van het
Voortgezet speciaal onderwijs
121
Onderwijs met zeer
zwakke scholen, komen geen scholen voor in de gemeente Velsen29.
Speciaal basisonderwijs

199

Minder kinderen maar meer ondersteuning
In de komende tien jaar zal het aantal kinderen op de basisschool gaan dalen en
neemt ook het aantal gezinnen met jonge kinderen af30. Deze afname heeft
gevolgen voor de voorzieningen op het terrein van onderwijs, sport en welzijn die de
gemeente Velsen in stand houdt. Immers minder kinderen gaan van deze
basisvoorzieningen gebruikmaken. De komende jaren komen er meer brede
scholen en multifunctionele accommodaties. De onderwijsgebouwen worden in
bredere zin en qua tijd langer gebruikt, dan alleen voor het geven van onderwijs
tijdens de schooluren. Het onderwijs zelf zal de komende jaren steeds meer gaan
samenwerken met welzijns, culturele of zorginstellingen, binnen en buiten
schooltijd. Het voortgezet onderwijs gaat zich steeds meer profileren om leerlingen
naar zich toe te trekken door het aanbieden van onder meer tweetalig, technisch,
maritiem of kunstzinnig onderwijs. Het versterkt VMBO is hier een voorbeeld van.
Of deze afname ook merkbaar zal zijn in de ondersteuning die ouders/opvoeders
vragen (of aangeboden krijgen) bij het opgroeien en opvoeden van hun kinderen is
de vraag. De vraag om dit soort ondersteuning heeft namelijk niet alleen te maken
met het aantal kinderen. Zo is de veiligheid van kinderen in de afgelopen jaren
steeds centraler komen te staan. In het onderwijs is men alerter op signalen van
achterstanden, verslavingen en kindermishandeling. Deze hebben een grotere
omvang dan tot voor kort gedacht. Ouders en de maatschappij hebben hogere
verwachtingen van kinderen, ook al hebben die kinderen hun beperkingen. Kunnen
kinderen wel met deze hoge verwachtingen omgaan? Zijn deze verwachtingen wel
reëel?
Het aantal echtscheidingen zal nog steeds verder stijgen waardoor ook de
problematiek onder kinderen toeneemt. Verslechtering van werk, inkomen en
scholing in combinatie met verslaving en schulden laat het aantal gezinnen met een
multiproblematiek stijgen. Kinderen in deze gezinnen doorlopen hun weg naar
volwassenheid met een forse achterstand.
Omdat gemeenten de werkvloer van de overheid vormen wordt van hen in de
komende jaren een grotere inzet gevraagd om kinderen en hun ouders/opvoeders te
29
30
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ondersteunen bij het opgroeien en opvoeden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin
gaat hierin een belangrijke functie vervullen. De huidige versnippering van jeugd en
opvoedhulp wordt met een stelselherziening van het totale jeugdzorgdomein
opgelost. De nu nog door provincies geplande en gefinancierde provinciale
jeugdzorg, de door de zorgverzekeraars geregelde zorg voor jeugdigen met een
licht verstandelijke beperking (jeugdLVG) of psychiatrische of psychosociale
klachten (jeugdGGZ), en zelfs de gesloten jeugdzorg, moeten in 2015 worden
aangestuurd en uitgevoerd door (samenwerkende) gemeenten.
Door vroegtijdig de problematiek van kinderen en hun ouders/opvoeders te
signaleren en daar hulp aan te bieden moet de druk op meer professionele en
complexe jeugdzorg afnemen. Het in één hand leggen van het totale pakket aan
mogelijke hulp bij gemeenten moet daaraan bijdragen. Samenwerken en regisseren
wordt op het terrein van de jeugd de belangrijkste taak van de gemeente. De
verschillende actoren die zich bezig houden met jeugd zullen gezamenlijk de
omstandigheden waarin de jeugd opgroeit moeten creëren. Combineren van beleid
op het terrein van onderwijs, welzijn, sport maar ook werk en
inkomensondersteuning is daarbij een opdracht waarvoor de gemeente staat. Daar
waar een jeugdige het niet zelfstandig of met steun van de ouders/opvoeders lijkt te
gaan redden moeten de verschillende actoren, maar ook de verschillende
beleidsvelden, in actie komen. Integraal beleid is nodig om kinderen de zekerheid te
geven dat zij gelukkig, gezond en veilig kunnen opgroeien.
Men voorziet dat door de komst van meer brede scholen, de samenwerking tussen
welzijn, cultuur en onderwijsinstellingen toeneemt en dat er ook meer activiteiten
buiten schooltijden plaatsvinden.
Door de terugloop van het aantal leerlingen worden de scholen en de klassen
kleiner. Hier ligt een kans voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Ook voorziet
men dat scholen meer zullen samenwerken. In het onderwijs zal de arbeidsmarkt in
de toekomst waarschijnlijk erg gespannen zijn en zal het moeilijk zijn goed
personeel te vinden.

Onzekerheden voor de toekomst en strategische vragen
Voor de gemeente Velsen zijn de volgende onzekerheden belangrijk voor de
toekomst:
1. Verschraalt het onderwijsaanbod, zodat jongeren na de basisschoolleeftijd
naar de regio gaan om daar verder te leren? Verliest Velsen daarmee
generaties, blijven deze behouden of trekt Velsen vanuit de regio jongeren
aan door het onderwijsaanbod te verrijken?
2. Blijft Velsen dynamisch en vitaal door een goede leeftijdsmix van haar
bevolking of verliezen we de jeugd (en daarmee misschien de toekomst)?
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Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische
vragen:




Zetten we actief in op sterk onderwijs van VMBO tot HBO en
kwalitatief sterk basisonderwijs ook als het leerlingen aantal terug
loopt?
Zijn we bereid te investeren in innovatief onderwijs, zowel
inhoudelijk als met huisvesting?
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10. Kunst & cultuur
Cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurhistorie
Kader voor het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van kunst en culturele
voorzieningen vormt de nota Kunst en Cultuurbeleid 2009 – 2012 “Velsen
inspireert”. Het uitvoeringsprogramma wordt bekostigd vanuit zowel gemeentelijke
als provinciale middelen. Het kunst en cultuurbeleid heeft als doelstelling het
realiseren van kunst en cultuurvoorzieningen en het bevorderen van de actieve en
receptieve deelname aan kunst en cultuur. Speerpunten daarbij zijn cultuureducatie,
cultuurparticipatie en cultuurhistorie.
In het kader van cultuureducatie vindt de gemeente het belangrijk dat iedere jonge
Velsenaar tot 18 jaar actief of receptief vertrouwd raakt met één of meer
kunstvormen. Daartoe zijn in 2010 succesvolle onderwijsprojecten georganiseerd
(Jungle Book in het basisonderwijs, de Velsense Interscolaire in het voortgezet
onderwijs) en wordt aandacht besteed aan goede voorzieningen op het gebied van
kunst en cultuurbeoefening: op school,
rondom school en daarbuiten.
In het kader van cultuurparticipatie zijn
diverse culturele evenementen, zoals
Beeckestijn Pop en het Havenfestival
gesubsidieerd. Voor de toekomst is het
denkbaar eventueel ook het
Velserbeekfestival nieuw leven in te blazen,
zodat een evenement ontstaat dat
vergelijkbaar is met de Parade.
Onder het speerpunt cultuurhistorie worden activiteiten georganiseerd die zijn
gericht op het bevorderen van de bewustwording van de waarde van ons
cultuurhistorisch erfgoed. In 2010 zijn er op dit gebied activiteiten ontwikkeld binnen
het Historisch Informatiepunt “Toen” en is de gemeentelijke kunstcollectie digitaal
ontsloten. De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale kunst en cultuurbeleid
en zet inhoudelijk de grote lijnen uit. De gemeente kan door het verlenen van
subsidies voorwaarden scheppen en faciliteren om haar doelstellingen op het
gebied van kunst en cultuur te realiseren.
Met betrekking tot de Bibliotheek is er nog meer vastgelegd in de Wet op het
specifiek cultuurbeleid. Sinds 1994 zijn de gemeenten en provincies
verantwoordelijk voor de bekostiging en het beleid van de openbare bibliotheken en
netwerkvorming. Financiering gebeurt op basis van subsidieverordeningen of
overeenkomsten. De Wet op het specifiek cultuurbeleid regelt echter slechts
summier de bestuurlijke verantwoordelijkheid. De vereniging van openbare
bibliotheken (branchevereniging) pleit daarom voor nieuwe wetgeving om de
zorgplicht van de overheid te verankeren.
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Zichtbaar is dat er een verschuiving plaatsvindt van het belang van passieve
beleving naar actieve beleving van kunst en cultuur. Het belang van cultuureducatie
op jonge leeftijd wordt steeds meer onderkend. Kinderen vroeg in aanraking
brengen met kunst en cultuur levert uiteindelijk een slimmere en creatievere
bevolking op.
Daarnaast bezinnen de verschillende overheidslagen zich op hun (financiële)
bemoeienis met de kunst en cultuursector. Zo heeft de Provincie NoordHolland in
haar recente kaderbrief forse bezuinigingen aangekondigd op onder meer de
cultuursector. Kunst en cultuur zijn weliswaar van en voor iedereen, maar als
instituten zoals een Kunstencentrum of een theater hun prijzen fors moeten
verhogen, kunnen alleen kinderen uit de culturele /sociale bovenlaag toegang
houden tot deze vormen van kunstbeleving.

Kunst en cultuur zullen de leefbaarheid beïnvloeden
De mate waarin er in de toekomst in Velsen sprake zal zijn van een cultureel leven
en aandacht voor kunst, heeft invloed op de leefbaarheid in de gemeente.
Bekend is dat amateurkunst (als een vorm van verenigingsleven) vele positieve
effecten heeft en we noemen er enkelen: sociale ontmoeting, bevordering van
participatie in het maatschappelijk leven, leren samenwerken, doorbreken van
isolement bijvoorbeeld van ouderen met een minder eigen sociaal netwerk, bieden
van tijdsbesteding aan jongeren etc. Daarnaast kan minder aandacht voor kunst en
cultuur ertoe leiden dat in Velsen in 2025 minder creatief talent bestaat of in elk
geval minder creatief talent wordt benut. Ook voor de lokale omroep zal het
toekomstige kunst en cultuurbeleid ingrijpende gevolgen hebben.

Strategische vragen
Wellicht blijft kunst en cultuur hoog op de gemeentelijke agenda staan. Dat zou zich
kunnen vertalen in meer kunst in de openbare ruimte. Bezuinigingen zouden musea
er wel toe kunnen noodzaken hun krachten te bundelen. Zo kunnen we ons
voorstellen dat het Zee en Havenmuseum en het Pieter Vermeulen Museum
samengevoegd worden nabij de Havenkade. Ook andere culturele instellingen,
diensten en voorzieningen zouden geclusterd kunnen worden. Het Forteiland zou
gedurende het hele jaar kunnen dienen als een recreatief en educatief centrum.
Het is ook mogelijk dat de gemeente Velsen zich in de toekomst minder intensief
bezighoudt met kunst en cultuur en dat subsidies terrein verliezen. In dat geval
verdwijnen de genoemde instellingen misschien uit Velsen, of het worden
particuliere initiatieven. Een nachtmerriebeeld van sommige burgers is een Velsen
waar alle beelden worden gestolen of vernietigd en er geen nieuwe kunst bijkomt.
Ook de stadsdichter is in dat geval verleden tijd.
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Visie op Velsen 2025 moet antwoord geven op de volgende strategische vragen:




Willen we als gemeente onze voorzieningen op het gebied van kunst &
cultuur zelf in stand houden of maken we een regionale afweging?
Willen we als gemeente actief amateurkunst bevorderen of laten we de
initiatieven bij de burgers?
Welke inzet willen als gemeente plegen met betrekking tot
cultuureducatie ?

11. Veiligheid
Veiligheid, een continu proces van kwaliteitsverbetering
Veiligheid is een belangrijk opgave binnen Velsen, niet in de eerste plaats door de
risico’s die zware industrie binnen de gemeentegrenzen met zich meebrengt, maar
ook door de vele transportbewegingen door het Noordzeekanaal en de
havenactiviteiten. Ook de Noordzee zelf brengt veiligheidsaspecten met zich mee.
Zo is Velsen een zogenaamde veilige haven voor schepen in nood en kunnen
incidenten op de Noordzee effecten hebben op de kust. Velsen heeft een
verantwoordelijkheid ten aanzien van havenveiligheid met risico’s op het gebied van
nautische en fysieke veiligheid, milieuveiligheid en havengerelateerde criminaliteit.
Daarnaast zien we een toename van het aantal transportbewegingen en ook het
vervoer van gevaarlijke stoffen neemt toe.
Ook de ontwikkeling op het gebied van
bevolkingssamenstelling is van invloed. Zo zullen
vergrijzing en de afname van jeugdigen binnen de
gemeente van invloed zijn op overlast en
veiligheidsbeleving. Waar in Nederland nieuwe vormen
van criminaliteit gerelateerd aan activisme en radicalisering
opdoemen, speelt dit nauwelijks in Velsen. Een andere
trend in Nederland is wel relevant voor Velsen. Hoewel het
objectief gesproken veiliger wordt (steeds betere preventie van calamiteiten), voelen
mensen zich toch steeds onveiliger. Dit lijkt twee oorzaken te hebben, die nauw met
elkaar verband houden. Aan de ene kant is er via de nieuwe media heel snel veel
informatie voor iedereen beschikbaar over ongelukken, overvallen, rampen e.d., aan
de andere kant is de communicatie hierover van de overheid aan de burger nog
onvoldoende. Het is de uitdaging van de overheid, en vooral ook de gemeentelijke
overheid, burgers meer en beter te informeren over wat er aan de hand is (en zo
gissen, geruchten en eigen invulling te beperken) en om burgers meer te betrekken
bij het veiliger maken van de eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door meer en
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sneller zaken te melden, en zelf ook meer verantwoordelijkheid te geven voor het
zorgdragen van de eigen veiligheid.
Door schaalvergroting en centralisatie van overheden krijgen gemeenten steeds
meer taken, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid van de vele evenementen in
Velsen. De nadruk bij veiligheid ligt op kwaliteitsverbetering. Met
kwaliteitsverbetering wordt gedoeld op verbetering van crisispreventie ter
voorkoming van calamiteiten en verbetering van crisisbeheersing op het moment dat
calamiteiten zich voordoen of dreigen te ontstaan. Onderdeel hiervan is verbetering
van de samenwerking tussen verschillende instanties en de intergemeentelijke
samenwerking. Hiermee wordt de veiligheid verhoogd.
Bij de vele onderwerpen die in Velsen aan de orde zijn, speelt veiligheid vaak een
belangrijke rol. Voelen de inwoners van Velsen zich veilig in hun gemeente en in
hoeverre kan deze veiligheid gewaarborgd blijven is en blijft de essentiele vraag.

Strategische vragen
Visie op Velsen 2025 zal antwoord geven op de volgende strategische
vragen:



Gaat Velsen risico verhogende nieuwe investeringen binnen zijn
gemeentegrenzen toelaten?
Op welke niveaus wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid
neergelegd? Worden ook de burgers verantwoordelijk voor een veilige
leefomgeving of is het sec een gemeente aangelegenheid?
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12. Hoe verder?
Op 2 en 16 december 2010 buigt de raad zich over de trends en strategische
vragen.
Zodra de nota aan de gemeenteraad is aangeboden, wordt de nota op de website
van de gemeente Velsen geplaatst en krijgen de individuele burgers die op 13
oktober 2010 zijn gekomen daarover per email bericht. De gemeenteraad bepaald
met welke trends er rekening gehouden moet worden en op welke strategische
vragen de Visie op Velsen 2025 een antwoord moet geven. Daarmee is de dan
vastgestelde nota de basis voor de volgende fase in het visietraject.
In de volgende fase worden op basis van deze trends en strategische vragen de
verschillende scenario’s verkend: wat als dit of dat zich in die en die mate voordoet,
wat betekent dat dan voor Velsen in de toekomst? Welke antwoorden komen er dan
op de strategische vragen?
Ook deze scenario’s worden in een aantal interactieve sessies in januari 2011 bij
stakeholders en burgers neergelegd. Langs deze weg ontwikkelt zich een aantal
mogelijke visies op Velsen in 2025. Daaruit wordt de uiteindelijke Visie op Velsen
2025 door de gemeenteraad gekozen.
Hieronder het hele visietraject in schema samengevat:
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Bronnen


Arbeidsmarktprognose 20082013, CWI



Atlas voor Gemeenten 2009



Bevolkingsregister gemeente Velsen.



Bezoekersonderzoek aan de kust 2009



Centraal Bureau voor de Statistiek



De Grenzeloze Generatie op de arbeidsmarkt, 2010



De Grote Uittocht, 2010



Geschikt wonen in Velsen (ouderenonderzoek; loopt nog)



Havenmonitor 2008/Nationale Havenraad



Jaarverslag leerplicht 2009



Kamer van Koophandel, 2009



“Minder regels, meer sport” Atsma; NOC*NSF



www.onderwijsinspectie.nl



Rapportage Sport” (SCP); “Kerngegevens sportdeelname in Nederlandse
gemeenten” (Mulier Instituut)



Staat van de NoordHollandse Jeugd, Provincie NoordHolland



Stadsfoto Velsen, 2009



Woningmarkt en woonwensenonderzoek Velsen 2009



Woonvisie NoordHolland 2010
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