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Geacht College,
Namens het College van Burgemeester en wethouders wil ik u hartelijk danken voor
het toesturen van de visiedocumenten over de toekomst van Velsen met als
perspectief 2025. U heeft ons daarbij gevraagd of wij onze zienswijze willen geven op
de door u aan de Gemeenteraad van Velsen voorgelegde visie “Kennisrijk werken in
Velsen”.
De visie is een gedegen en realistisch document dat anticipeert op de veranderende
economische structuren. Niet alleen uw verzoek maar ook de inhoud van de visie
tekent voor ons de positie van Velsen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de
goede samenwerkingsrelaties tussen Velsen en Amsterdam, zoals dat onder andere
tot uiting komt in de regelmatige bestuurlijke contacten. De visie positioneert Velsen
als onderdeel van de MRA en beoogt vanuit eigen identiteit en kracht meerwaarde te
creëren op metropolitane schaal. Het bepleit ondermeer een sterke samenwerking
met Amsterdam. Wij denken dan ook graag mee over de door Velsen beoogde
richting en de uitwerking daarvan.
Wij hebben begrepen dat naar aanleiding van de eerste behandeling in de
Gemeenteraad van Velsen op 30 maart jl. aan de visie “Kennisrijk werken in Velsen”
nog een aantal toeristische aspecten zullen worden toegevoegd. Voor de verdere
uitwerking vanuit het perspectief van de MRA inclusief de ontwikkeling van het
Noordzeekanaalgebied, achten wij met name de volgende punten uit de visie van
belang:
1. de aanwezigheid van kennisindustrie, incl. de zware industrie;
2. het bevorderen van de relatie kennisinstellingen en bedrijven;
3. het bevorderen van milieu-innovaties (luchtkwaliteit);
4. het benutten van kansen voor toerisme;
5. het verbeteren van de bereikbaarheid.
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Het bevorderen van de kennisindustrie en samenwerking tussen kennisinstituten en
bedrijven sluit goed aan op de aanpak van de recent gevormde Economic
Development Board Amsterdam van de MRA en de daar door ondernemers,
onderzoekers en politici te maken Kennis- en Innovatieagenda. Innovaties op het
gebied van milieu en bedrijfsactiviteiten zullen in belangrijke mate bepalend zijn voor
de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van Velsen. Wij stellen ons voor dat
dit in de ruimtelijke ontwikkeling van de MRA en de te maken regionale visie op het
Noordzeekanaalgebied aan bod komt. Tata Steel en de visserij zijn kenmerkend voor
de huidige ruimtelijke structuur van Velsen en zowel economisch als symbolisch van
regionaal belang. De opgave zal zijn om te concretiseren hoe op een relatief beperkt
gebied de verschillende landschappen in Velsen - zoals industrie, haven en recreatie
- in elkaar’s nabijheid kunnen bestaan.
Aan de profilering van Velsen richting het internationaal bedrijfsleven zou participatie
via amsterdam inbusiness een waardevolle impuls kunnen geven.
Ook de mogelijkheden voor recreatie en evenementen willen wij verder met u
verkennen, zoals de mogelijkheden voor Velsen om op enigerlei wijze samen met
Amsterdam en / of een eventuele deelneming met bijvoorbeeld de PTA, de
zeecruisevaart te accommoderen.
Wij danken u nogmaals voor de uitnodiging te reageren op de ‘Visie op Velsen 2025’
en denken graag mee over de toekomstige ontwikkeling van Velsen. Met
belangstelling zien wij daarom de verdere aanpak en uitwerking van de toekomstvisie
tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
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