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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad van Velsen heeft op 19 maart 2009 onder voorwaarden besloten om ten behoeve
van de herstructurering van het middenhavengebied van Zeehaven IJmuiden N.V. € 1,5 miljoen te
reserveren. Deze voorwaarden behelsden onder meer dat naast Zeehaven IJmuiden N.V. en de
provincie Noord-Holland ook het Rijk een bijdrage levert en gemeente en Zeehaven IJmuiden N.V.
overeenstemming bereiken over het Plan van Aanpak van de sanering en overdracht van riolering en
wegen. Aan deze voorwaarden is nu voldaan. De bijdragen worden door de betrokken partijen
geleverd en het college heeft het plan van aanpak op 17 augustus goedgekeurd.
Voorgesteld besluit
Het bedrag van € 6,5 miljoen, zoals opgenomen in de reserve Herstructurering havengebied
IJmuiden, vrij te geven.
Inleiding
Op 19 maart 2009 heeft de gemeenteraad besloten een bijdrage van € 1,5 miljoen ter beschikking te
stellen voor realisatie van het project DIFE. Dit project omvat de herstructurering en vernieuwing van
kaden, wegen en riolering in het middenhavengebied. De raad heeft dit bedrag onder voorwaarden ter
beschikking gesteld. Naast Zeehaven IJmuiden N.V. en de provincie diende ook het rijk een passende
bijdrage voor het project ter beschikking te stellen. Een andere voorwaarde was dat Zeehaven
IJmuiden N.V. en de gemeente Velsen overeenstemming bereiken over het plan van aanpak voor de
sanering en overdracht van riolering en wegen.
Argumenten
Naast de gemeente Velsen dragen ook Zeehaven IJmuiden N.V., de Provincie Noord-Holland en het
Rijk financieel bij aan het herstructureringsproject Middenhavengebied. Daarbij geldt als
bijzonderheid dat de bijdrage van het Rijk ter hoogte van € 5 miljoen via het gemeentefonds aan de
gemeente Velsen is uitgekeerd. Naast het bedrag van € 5 miljoen dat is ontvangen via het
gemeentefonds heeft ook de gemeente Velsen € 1,5 miljoen gereserveerd. Het doorsluizen van de
bijdrage van het Rijk aan Zeehaven IJmuiden N.V. is een taak die de gemeente Velsen op zich dient
te nemen. De gemeenteraad heeft tijdens het vaststellen van de jaarrekening dit bedrag toegevoegd
aan de Reserve Herstructurering havengebied IJmuiden in afwachting van de definitieve goedkeuring
van het Plan van Aanpak voor de uitvoering van de sanering en de overdracht van riolering en wegen.
Met dit plan van aanpak hebben wij op 17 augustus 2010 ingestemd.
Dit betekent dat er nu geen belemmeringen meer zijn om het bedrag daadwerkelijk vrij te geven,

omdat aan de door de raad op 19 maart 2009 gestelde voorwaarden is voldaan. Het college kan de
middelen als deze zijn vrijgegeven door de raad via een subsidiebeschikking aan Zeehaven IJmuiden
ter beschikking stellen.
Kader
Economische agenda 2007-2010
Acties economische crisis (raadsbesluit 19.03.09)
Beoogd maatschappelijk resultaat
1. Het geven van een economische impuls en genereren van werkgelegenheid via de herstructurering
van het middenhavengebied om de gevolgen van de economische crisis in de IJmond te verzachten en
tegelijk de slagkracht van Velsen voor de komende jaren te vergroten.
2. De overdracht na sanering van riolering en wegen door Zeehaven IJmuiden N.V. aan de gemeente
Velsen, zodat door de gemeente Velsen het beheer op verantwoorde wijze en tegen in de toekomst
aanvaardbare kosten kan worden overgenomen van Zeehaven IJmuiden.
Financiële consequenties
Het betreffende bedrag is al eerder gereserveerd en wordt nu formeel vrij gegeven.
Realisatie
De gemeente Velsen verstrekt aan Zeehaven IJmuiden na het besluit van de raad op 9 september 2010
de voor de herstructurering gereserveerde middelen. De voorwaarden worden door het college van
burgemeester en wethouders opgenomen in een subsidiebeschikking. Bij het opstellen van deze
beschikking wordt rekening gehouden met de in het plan van aanpak vastgelegde afspraken en met de
uitgangspunten die vastgelegd zijn in het raadsbesluit van 19 maart 2009.
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