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reactie op Visie Velsen in 2025
Geacht college,
Hartelijk dank voor het toezenden van de nota “Visiedocumenten Velsen in 2025”.
De nota is in ons college besproken en op basis daarvan geven wij u de navolgende
reactie.
De wijze waarop college Velsen dit visietraject heeft ontworpen en uitgevoerd
verdient brede waardering. De voorgelegde visierichtingen zijn alle uitermate goed
herkenbaar en passen in de geschiedenis van de IJmond zoals wij die kennen.
College Beverwijk heeft zich intensief gebogen over de verschillende visierichtingen;
het maken van een definitieve keuze is geen gemakkelijke taak; gelukkig is de
Beverwijkse taak beperkt tot het inbrengen van een zienswijze, die wij onderstaand
graag verwoorden.
Algemeen
Een reactie gericht op een mogelijke voorkeur voor één van de 4 visierichtingen is
niet op voorhand en eenduidig te geven. Hoewel Beverwijk en Velsen zich naar de
toekomst richten op een groter regionaal verband en de mogelijke bestuurlijke
schaalvergroting daarin, kunnen de vertrekpunten en streefdoelen van elkaar
verschillen. Dit heeft vooral te maken met de verschillende toekomstperspectieven
die beide gemeenten nu al hebben. Hoewel voor Beverwijk het lange termijn
toekomstperspectief (2025 en verder) nog niet is opgetekend, kan al wel worden
gespeculeerd dat de focus van Beverwijk zich vooral zal gaan richten op een
IJmondiaal perspectief in samenhang van de vier gemeenten met een sterke
economie en grote zelfstandigheid ten opzichte van de Metropool Regio Amsterdam.
Deze MRA en mogelijke Noordzeekanaal ontwikkelingen worden daarin niet

genegeerd, maar juist gezien als katalysator voor dynamiek, specialisme en
toenemende attractiviteit.
Meer specifiek
Wat opvalt is dat Velsen zich in alle 4 visierichtingen vooral richt in beschrijvingen
van het belang van en de relatie tot het achterland ten zuiden van het
Noordzeekanaal: de verbindingen met Haarlem en Amsterdam worden vanuit
verschillende beleidsterreinen (infrastructuur, kenniseconomie, wonen, cultuur,
recreatie, enz.) beschreven; met het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal
wordt slechts in economisch verband (staalindustrie) een relatie gelegd. Gelukkig
constateren wij dat in visierichting 2 wordt aangegeven dat Velsen op gaat in één
IJmondgemeente; en iets nadrukkelijker wordt Beverwijk genoemd in visierichting 3,
waarin wordt aangegeven dat een stevige bestuurlijke inzet noodzakelijk is en dat dit
kan worden verkregen in het samengaan van gemeentes; met name Beverwijk wordt
daarin als partner van belang geacht.
Vanuit het perspectief van Beverwijk vragen wij aandacht voor 2 specifieke
zorgpunten waar het gaat om de visierichtingen 2 (Dynamisch werken) en 3
(Kennisrijk werken). Actuele discussies over infrastructuur en regionaal economisch
beleid geven ons de indruk dat het evenwicht tussen de noordelijke en de zuidelijke
IJmond-gebieden kan worden verbeterd. Onze blijvende zorg betreft met name de
problematiek van de bereikbaarheid van de noordelijke industrieterreinen (De Pijp en
Hoogovens) en de spreiding van milieucategorie 4 en 5 bedrijven over de regionale
industrieterreinen. Deze zorg wordt niet alleen ingegeven door de wens om de
slagkracht van de regionale economie te behouden, maar ook door de wens om
gezamenlijk de leefbaarheid van (delen van) Beverwijk, Wijk aan Zee en VelsenNoord blijvend te garanderen.
In visierichting 4 wordt uitgegaan van een nieuwe langgerekte kustgemeente.
Onduidelijk is waar deze uit bestaat. IJmuiden is uitgegroeid tot een volwaardige
badplaats aan zee, waar volop vertier is voor internationale toeristen. Het
havengebied heeft zich ontwikkeld als voorpost van Amsterdam voor de aanleg van
internationale cruiseschepen. Hoewel de staalsector een belangrijke economische
pijler blijft heeft de nieuwe kustgemeente zich vooral ontwikkeld op het gebied van
(internationaal) toerisme en sportevenementen. In Beverwijk stellen wij ons de vraag
of in dit scenario ervan kan worden uitgegaan dat de kustgemeente zich uitstrekt van
Wijk aan Zee tot Zandvoort aan Zee. Wij staan altijd open voor een dergelijke,
letterlijk grensoverschrijdende, discussie.
Met uitzondering van visierichting 3, wordt in de richtingen geen significante groei
van inwonertal voorgestaan terwijl een significante groei van de bevolking
mogelijkheden biedt om het voorzieningenniveau in de noordelijke IJmond,
waaronder zwembad theater en bibliotheek, efficiënter en dus kostenbesparend te
spreiden en tegelijkertijd op een aanzienlijk hoger kwalitatief niveau te brengen.
Graag zou Beverwijk nu reeds het overleg hierover willen starten.
De dynamiek richt zich vooral op economie, recreatie, toerisme en cultuur. Stuk voor
stuk speerpunten waar in IJmondiaal verband zeker behoefte aan is. Wel is het zo
dat het toekomstige succes van deze speerpunten onlosmakelijk verbonden is met
een visie op de bestuurlijke entiteit(en) in de IJmond.
Samenvattend
In visierichting 1 en 4 is Velsen meer op zichzelf gericht. De eigen vergrijzing, de
eigen culturele attracties, het eigen strand, etc. Regionale samenwerking speelt hier
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minder een rol hoewel het vanuit de context wel wordt genoemd. Wel moet worden
aangetekend dat voor richting 4 een nieuwe bestuurlijke eenheid interessant, maar
moeilijk voorstelbaar is.
Richtingen 2 en 3 zijn vanuit Beverwijks perspectief meer te prefereren. Daarbij is
richting 2 in feite voor een groot deel een extrapolatie van de bestaande situatie,
waarvoor een minder grote ommekeer in het bestuurlijke denken noodzakelijk is.
Om daadwerkelijk voorbereid te zijn op de toekomst spreken we de voorkeur uit te
kiezen voor richting 3. Die is enerzijds gebaseerd op de bestaande economische
sterktes, maar bevat tegelijk een overgang van de secundaire sector (industrie) naar
de tertiaire sector (kennis en dienstverlening). Dit vraagt om een grote en
gezamenlijke krachtsinspanning van de gemeentes in de IJmond.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

mw. mr. A.L. Schölvinck

J.F.C. van Leeuwen
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