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(Publieks)samenvatting
Voor het verkrijgen van subsidie voor stedelijke vernieuwing (ISV) voor de periode 2010-2014 moet
Velsen een zogenaamd Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP) indienen bij de provincie
Noord-Holland. Het Rijk en de provincie hebben doelstellingen vastgesteld waarbinnen ISV-3
besteed dient te worden. In het MOP geeft Velsen aan welke acties worden verwacht op het gebied
van stedelijke vernieuwing in de periode 2010-2014 en waar Velsen ISV-subsidie op in wil zetten.
Ook wordt in het MOP aangegeven welke acties uit ISV-2 (periode 2005-2009) in ISV-3 doorlopen
en waar niet benutte ISV-2 middelen op worden ingezet.

Voorgesteld besluit
De raad besluit: het ‘Meerjarenontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Velsen 2010-2014’
vast te stellen.
Inleiding
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is een bijdrage van het Rijk dat voortvloeit uit
de wet stedelijke vernieuwing. Voorheen verstrekten drie ministeries afzonderlijk (VROM, LNV en
EZ) van elkaar diverse bijdragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in steden. Sinds 2000 zijn
deze geldstromen samengevoegd tot één brede doeluitkering voor steeds een periode van vijf jaar, het
ISV. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie coördineert het ISV.
Via een verdeelsleutel is de gemeente Velsen ruim 1,8 miljoen euro ISV-3 in het vooruitzicht gesteld.
Daarvan is € 370.500,-- bedoeld voor het bodem- en geluidprogramma van de Milieudienst,
€1.510.414,-- is bestemd voor fysieke maatregelen op het gebied van stedelijke vernieuwing (volgens
verdeelsleutel provincie vastgesteld).
ISV-3 is verdeeld over de herstructureringslocaties/projecten:
• Keetberglaan
• Lange Nieuwstraat Noordwest
• Pres. Steijnstraat
• Het Terras
• Brede school Velsen-Noord
• Lange Nieuwstraat (infrastructuur)
• IJmuiderstraatweg (infrastructuur)
• Bodemprogramma Milieudienst IJmond
Voor de niet benutte ISV-2 gelden (van Groot Helmduin) is de provincie bij het vaststellingsverzoek
voor ISV-2 (juli 2010) gevraagd deze te mogen inzetten op de brede school in Velsen-Noord en Klein
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Helmduin. Dit is ook opgenomen in het MOP voor ISV-3.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het ISV is ingesteld om door middel van een integrale aanpak de achterstanden in sommige buurten
en wijken in de steden mee te helpen oplossen, de leefbaarheid te verbeteren en de aantrekkelijkheid
van de steden te vergroten.

Kader
Het Rijk en de provincie hebben doelstellingen waar ISV-3 binnen besteed dient te worden:
1. bevordering van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad
2. bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving
3. bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en in het bijzonder
bodem en geluid
4. balans bereiken tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen;
5. versterking van de sociaal-culturele infrastructuur
6. versterking van de stedelijke economie
In het MOP dient de gemeente aan te geven welke concrete kansen en ontwikkelingsmogelijkheden
zij in de periode 2010-2014 wil aanpakken. Dit programma moet aansluiten bij de door het Rijk en
provincie gestelde doelen en het beleid van de gemeente zelf.

Argumenten
De provincie verlangt dat de bijdrage ISV-3 wordt verdeeld over een aantal concrete acties. Hiervoor
dient ook een begroting en planning geleverd te worden.
Belangrijk leerpunt uit ISV-1 en ISV-2 is dat ISV het best ingezet kan worden op concrete,
realistische acties; acties die met redelijke zekerheid tot uitvoering komen in de ISV-periode. Dit
voorkomt langdurige reservering van gelden en een moeizame verantwoording. Bij de verdeling van
ISV-3 is de mate van concreetheid en uitvoerbaarheid zwaarwegend geweest en het coalitieakkoord.

Maatschappelijk draagvlak
n.v.t.
Financiële consequenties
Het niet tijdig indienen van het MOP (voor 31 december 2010) betekent derving van € 1,880.914,-aan subsidie.
Evaluatie
Na afloop van de ISV-periode dient de gemeente verantwoording af te leggen bij de provincie.
Velsen, 21-09-2010
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