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Jaarstukken 2019 en 2O2O - Economische Samenwerking lJmond (ESIJ)

Geachte raad,
Het college heeft in de vergadering van 1 september jl. de jaarstukken van de

Economische Samenwerking lJmond (ESIJ) behandeld. Dit Jaarplan 2020 (lNT-2056740) en het jaarverslag 2019 (lNT-20-56741) worden u hierbijter kennisneming
aangeboden.
Het Jaarplan 202O bevat een uitwerking van de initiatieven en projecten die dit jaar
vanuit de ESIJ, in samenwerking met het bedrijfsleven, worden opgepakt.
Het Jaarplan is gebaseerd op het regionaal economisch gebiedsprogramma'Made in
lJmond 2017'. Dit gebiedsprogramma geeft richting aan de verdere economische
ontwikkeling van de lJmond, met een focus op de maakindustrie en havens en een
verbreding van de scope naar'tech'.

ESIJ Jaarplan2020
Het jaarplan 2020 bevat een uitwerking van initiatieven en projecten waar de ESIJ in
202O aan gaat werken. Het regionaal economisch gebiedsprogramma 'Made in
lJmond 2O17' datin 2O17 is vastgesteld, vormt het kader voor het jaarplan 2020.
Daarnaast vormt de MRA Agenda van de lJmond en de drie collegeprogramma's
een belangrijke leidraad voor de werkzaamheden van de ESIJ.
De inzet in 2020 is voorzien op minder thema's dan voorheen. Dit hangt onder meer
samen met de keuzes zoals gemaakt in de nieuwe MRA Agenda van de lJmond. Er
is bewust gekozen voor een duidelijker focus op een beperkter aantal thema's. Dit
zijn de onderwerpen waarop de lJmond zich onderscheidt van andere regio's en
waarop we ons economisch verder willen ontwikkelen.

.

Sfafus update jaarplan
ln het jaarplan 2020 zouden verschillende evenementen worden ondersteund die
bijdragen aan de versterking van het regionale bedrijven netwerk van ESIJ en
belangrijke regionale paftners en relaties. Denk aan de OV-lJmond en AYOP
georganiseerde Haringparty en de organisatie van Pre-sail 2020. Deze
evenementen zijn in verband met corona helaas afgelast. De komende periode zal

worden bekeken hoe dit budget anders kan worden ingezet. ln 2020 staan ook
diverse activiteiten en bedrijfsbezoeken gepland. Zo organiseren we o.a. een ESIJexcursie met onder meer raadsleden, externe partners als ook vertegenwoordigers
vanuit het bedrijfsleven. Dit bezoek richt zich op de verschillende locaties in de
lJmond die van belang zijn voor ons economisch profiel of die directe steun krijgen
vanuit de ËSlJ. Ook is onduidelijk of deze activiteiten n.a.v. de coronacrisis
doorgang kunnen vinden.
De ESIJ richt zich in 2O20 onder meer op de onderstaande activiteiten en
onderwerpen:

.

Maakindustrie/Techport
ln 2019 heeft Techport haar nieuwe Meerjarenagenda 2019-2022 met bijbehorende
activiteitenprogramma opgeleverd. De ESIJ stelt een meerjarige financiële bijdrage
beschikbaar voor de realisatie van de Meerjarenagenda Techport. ln 2020 gaat dit
om een bedrag van € 165.000,-. De bijdrage van de ESIJ wordt door Techport o.a.
besteed aan de inzet van de projectleider Werken en lnnoveren, een gedeeltelijk
inzet van de programmamanager en het financieren van een deel van de lopende
kosten van het Techport Bureau.
De ESIJ hecht veelwaarde aan het promoten en profileren van Techport. ln dat
kader wordt een ander deel van de ES|J-bijdrage gebruikt voor de organisatie van
activiteiten zoals het Promotie Evenement Techniek (PET) lJmond, de Techport
Career Day en het Techport Netwerk Event.
ln 2019 heeft de ESIJ ook een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van
€.24.550 voor de organisatie van het een Captains Dinner. Dit netwerkevent is
bedoeld om de 'captains of industrie', oñruel de leidende technologiebedrijven in de
regio, te binden aan het Techport netwerk en uitvoeringsprogramma. Dit project
maakt onderdeel uit van de Techport Actieagenda: Toekomst van de maakindustrie

.

Offshore wind/AYOP
ln de afgelopen jaren heeft de ESIJ meerdere malen (financiële) ondersteuning
verleend aan initiatieven van de AYOP. Afhankelijk van beschikbare middelen en
nog in te dienen plannen/aanvragen zou de ESIJ ook in 2020 een bijdrage aan het
AYOP-programma beschikbaar ku nnen stellen. De verdergaande ontwikkelin gen
van de offshore wind in de lJmond sluit naadloos aan op de focussector Haven,
maar heeft ook directe relaties met het cluster maakindustrie en het thema
energietransitie. Deze inzet is in lijn met de in de in 'Made in lJmond' benoemde
programma-lijnen 'Arbeidsmarkt & Onderwijs'en 'lnnovatie & Ondernemerschap'.

o

Circulaire economie
De ESIJ houdt in haar begroting 2Q20 vooralsnog rekening met een bijdrage van €
25.000 voor het pilotproject van het NZKG gericht op de concrete invulling van een
circulaire businesscase in de lJmond. De toenemende aandacht voor het thema
'circulaire economie' betekent dat er steeds meer partijen inzetten op het onderwerp.
De ESIJ-gemeenten willen in samenspraak met regionale partners in 2O20 graag
bespreken met welke werkwijze en op welk schaalniveau de beste resultaten
geboekt kunnen worden, en versnipperde inzet van alle betrokken partners zoveel
mogelijk kan worden voorkomen.
Detailhandel
De betrokkenheid vanuit de ESIJ bij de detailhandelwordt gecontinueerd op grond
van de afspraken uit de in 2016 opgestelde Regionale Detailhandelsvisie lJmond. Zo
houden we onder meer door middel van monitoring bij of de opgave voor een
reductie van het aantal m2 detailhandelwordt gerealiseerd.

o
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Overige thema's

Er zijn enkele regionale onderwerpen die vanuit ESIJ beleidsmatige aandacht

krijgen, maar vooralsnog niet om directe inzet vragen. Voorbeelden daarvan zijn de
beoogde oprichting van het MRA-initiatief 'lnvest MRA', het tuinbouwcluster in
Heemskerk en de ontwikkelingen en transformaties op en rond de verschillende
bedrijventerreinen in onze drie gemeenten. Als er voor het zetten van
vervolgstappen een rolvoor de ESIJ is weggelegd dan zal daarover in het PHC EZ
een inhoudelijke discussie worden gevoerd.

lnzet en begroting 2020
Het totale budget van ESIJ in 2019 bedraagt € 265.000. Het is opgebouwd uit
bijdragen van de gemeenten Beverwijk (€ 70.0000), Heemskerk (€ 70.000) en
Velsen (€ 125.000). Volgend uit de gestelde ambities, toezeggingen en
verplichtingen ziet de ESIJ-begroting er in 2020 op hoofdlijnen als volgt uit:
Totaal

Reqionaal budqet 2020
lnkomsten

€ 265.000

Beqroot
€ 165.000 (reeds

ESIJ focus-sectoren
Maakindustrie

betaald)
€ 50.000 (raming)

Organisatie

Aanvullend vezoek t.b.v. regionaal
proiect'Circulaire Economie' 2020

€ 25.000

Circulaire economie

Subtotaal

€ 240.000

Nog te besteden in 2020 t.b.v.

€ 25.000

Proiecten/activiteiten

-

Bijdrage Techport 2020
Stichting Techniekcampus
Programmamanager ESIJ

proiect(en) i.r.t. 'Made in lJmond'

€ 265.000

Totaal

Jaarverslag 2019 Economische samenwerking lJmond
ln het ESIJ Jaarverslag leest u een terugblik op de initiatieven en projecten waaraan
de ESIJ in 2019 heeft gewerkt. Het Jaarverslag bevat een uitgebreide beschrijving
van de inzet in 2019 op de thema's Techport, Havens en Offshore, detailhandel,
MRA Agenda van de lJmond, versterking samenwerking bedrijfsleven en de
ontwikkeling van het tuinbouwcluster. Binnen de ESIJ-begroting resteerde aan het
eind van 2019 een bedrag van circa € 29.000,-. Dit overschot komt voort uit de
reservering van € 25.000,- die was opgenomen als bijdrage voor de nadere
uitwerking van het circulaire economie-project van het Projectbureau
Noordzeekanaalgebied (NZKG) op de bedrijventerreinen in de lJmond. Eind 2019
bleek dit gezamenlijke innovatieproject onvoldoende gevorderd om een stap naar de
volgende ontwikkelingsfase te kunnen zetten. Het geraamde ESIJ-budget van €
25.000 is daardoor in 2019 niet toegekend en uitgekeerd.
Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage:

.
.
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Jaarverslag 2019 Economische Samenwerking lJmond
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Oplegnotitie - Status update jaarplan 2020 - 24 augustus 2020
Dit jaarplan is reeds in het vooriaar van 2020 vastgesteld.
Als gevolg van Corona-ontwikkelingen zijn wij echter genoodzaakt benoemde plannen aan te

passen.

ln het jaarplan 2020 zouden verschillende evenementen worden ondersteund die bijdragen aan
de versterking van het regionale bedrijven netwerk van ESIJ en belangrijke regionale partners
en relaties. Denk aan de OV-lJmond en AYOP georganiseerde Haringparty en de organisatie
van Pre-sail 2020. Deze evenementen zijn in verband met corona helaas afgelast. Er staan ook
diverse activiteiten en bedrijfsbezoeken gepland. Zo organiseren we o.a. een ESlJ-excursie met
onder meer raadsleden, externe partners als ook vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.
Dit bezoek richt zich op de verschillende locaties in de lJmond die van belang zijn voor ons
economisch profiel of die directe steun krijgen vanuit de ESIJ. Ook is onduidelijk of deze
activiteiten n.a.v. de coronacrisis doorgang kunnen vinden. Op dit moment lopen de
gesprekken hoe het budget anders kan worden ingezet en meer kan bijdragen aan de Corona
ontwikkelingen. Hieronder volgt het jaarplan zoals dat in het voorjaar was vastgesteld in het
regionale ESIJ overleg.
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Inleiding
De lJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken in het econom¡sch domein
aan het versterken van de regionale economische structuur. We willen de lJmond op de kaart
zetten en houden!
Dit doen we door te werken in onderlinge samenhang en via gezamenlijke sturing, duidelijkheid
in (economisch) beleid en het aanbrengen van focus. Voor de uitvoering van de samenwerking
is in 2016 de Economische Samenwerking lJmond opgericht, hierna ESIJ. De werkafspraken
zijn formeelvastgelegd in het eind 2018 getekende'Samenwerkingsconvenant Economische
Samenwerking lJmond 2019-2023'dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2023.

Missie ESIJ
De ESIJ stimuleert vanuit het regionaal economisch gebiedsprogramma - waarover hieronder
meer - initiatieven die gericht zijn op de in de regio sterk aanwezige sectoren dan wel sectoren
met groeipotentie (of soorten bedrijvigheid i.p.v. sectoren). ESIJ investeert in stuwende
sectoren of soorten bedrijvigheid, zodanig dat de regio lJmond zich er ook mee kan profileren
en daar waar de respons vanuit het bedrijfsleven het grootst is.
De concrete bijdrage die het ES|J-programma op lange termijn zal leveren, is het bieden van
een economische structuurverbetering van de regio lJmond. Dit doen we door goede
samenwerking tussen de drie gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijs en eventueel andere
overheden.

Kaders
De ESIJ werkt aan de hand van het meerjaren economisch gebiedsprogramma'Made in
lJmond 2017', dat met input van het regionale bedrijfsleven tot stand is gekomen.
ln het programma ligt de focus op sectoren Maakindustrie en Havens. Daarnaast is de scope
verbreed naar het thema 'tech'. Dit biedt kansen voor zogenaamde (innovatieve) 'cross-overs'
naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de tuinbouw en de zorg. Tegelijkertijd vormt het een
'brug' naar actuele vraagstukken zoals de energietransitie, circulaire economie,
duurzaamheid, etc.
Vraagstukken waar zowel lokaal, in de lJmond als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
grote inzet op wordt gepleegd en aandacht nodig blijft. Als onderliggende programmalijnen zijn
in'Made in lJmond' benoemd, 'lnnovatie & Ondernemerschap'en 'Arbeidsmarkt & Ondenrijs'.
De in 2019 vastgestelde nieuwe MRA Agenda
van de lJmond beschrijft onder meer de
regionale economische thema's met wat we
zijn, wat de lJmond te bieden heeft en wat de
regio verder kan helpen in haar ontwikkeling.
Vanuit economisch perspectief staat
beschreven dat de lJmond het knooppunt is
van de energietransitie in de MRA. Het is een
strategische locatie voor een waterstofhub,
maar ook de uitvalsbasis voor de offshore
wind. Met Techport functioneert de lJmond als
de'slimme werkplaats'van de MRA met de
innovatieve (maak)industrie als drijvende
kracht.

De MRA Agenda van de lJmond en de daarin
gestelde doelen vormt, naast het regionale
Gebiedsprogramma en de drie collegeprogramma's, een belangrijke leidraad bijde
werkzaamheden van de ESIJ.
3
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Samenstelling en functioneren ESIJ
Binnen de ESIJ vindt regulier ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. ln het bestuurlijk overleg het zogenaamde PHC-EZ - bespreken de wethouders Economisch e Zaken van de drie
gemeenten zo'n vijf keer per jaar de standpuntbepaling vanuit de lJmond op actuele
economische trends en ontwikkelingen. We stemmen af over lokale initiatieven met een
bovenlokale impact, er wordt kennis gedeeld en besluiten genomen over bijvoorbeeld financiële
bijdragen of actieve informatievoorziening richting colleges, raden, externe partners. etc.
Het ambtelijke overleg bereidt de vergaderingen van het PHC-EZ voor. Ook vindt er afstemming
plaats over economische onderwerpen die vragen om een regionale reactie. Denk bijvoorbeeld
aan nieuwe beleidsinitiatieven vanuit de MRA of de provincie die de lJmond ruimtelijkeconomisch raken en waarop een lJmondiaal antwoord nodig is. Het overleg wordt gemiddeld
iedere drie weken georganiseerd en staat onder leiding van de ES|J-programmamanager.

Inzet en begroting 2020
De ESIJ blijft zich in 2020 richten op het ondersteunen van de maakindustrie en de havens in
de regio. Regionale partners zoals Techport en AYOP, maar ook Greenbiz vervullen daarin
een belangrijke rol. Daarnaast ligt er een directe relatie met de ESlJ-programmalijnen
'lnnovatie & Ondernemerschap' en'Arbeidsmarkt & Ondenruijs'.
Om continuileit te waarborgen worden de 'dragers'van de regionale economie met financiële
middelen en/of capaciteit ondersteund.
De inzet in 2O2O is voorzien op minder thema's dan voorheen. Dit hangt onder meer samen
met de keuzes zoals gemaakt in de nieuwe MRA Agenda van de lJmond. Er is bewust
gekozen voor een duidelijker focus op een beperkter aantal thema's. Dit zijn de onderurrerpen
waarop de lJmond zich onderscheidt van andere regio's en waarop we ons economisch
verder willen ontwikkelen. Deze focus vertaalt zich ook in een hogere bijdrage voor onder
meer Techport, ter ondersteuning van hun ambities en plannen.

Volgend uit de gestelde ambities, toezeggingen en verplichtingen ziet de ESlJ-begroting er in
2020 o hoofdl nen als
uit:
Reqionaal budqet 2020
Totaal
lnkomsten
€ 265.000

Proiecten/activiteiten
Bijdrage Techport 2020

-

Stichtinq Techniekcampus
Versterken samenwerkin g regionaal
bedrijfsleven
Haringparty OV lJmond - AYOP
(Pre)Sail2O2O
ESIJ-excursie
Programmamanager ESIJ

-

Beqroot
€ 165.000

ESIJ focus-sectoren
Maakindustrie

(reeds betaald)

€ 5.000 (raming)
€ 10.000 (raming)
€ 5.000 (raminq)

Havens en
Samenwerkin g bedrijfsleven

€ 50.000 (raming)

Organisatie

Aanvullend verzoek t.b.v. regionaal
proiect'Circulaire Economie' 2020

€ 25.000

Circulaire economie

Subtotaal

€ 260.000

Nog te besteden in 2020 t.b.v.
proiect(en) i.r.t. 'Made in lJmond'

€ 5.000

Totaal

€ 265.000

Het totale ESIJ-budget voor 2O20 bedraagt € 265.000 en is opgebouwd uit bijdragen van de
gemeenten Bevenruijk € 70.000,-, Heemskerk € 70.000,- en Velsen € 125.000,-.
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Thema's en act¡v¡te¡ten in 2020
Het vervolg van dit ESIJ-Jaarplan beschrijft op hoofdlijnen welke activiteiten per thema
worden verwacht.

-TECHPORT

1. MaakindustrieÆechport

ln 2019 heeft Techport haar nieuwe Meerjarenagenda 2019-2022 met bijbehorend activiteitenprogramma opgeleverd. Voorafgaand aan de vaststelling hiervan is door de programmamanager Techport in het PHC-ÊZ een presentatie over de agenda gegeven en is een
inhoudelijke discussie gevoerd over de te volgen ambities, aanpak en projecten.
De lJmond-gemeenten ondersteunen de Techport ambities en plannen. ln het PHC-EZ van
september 2O19 zijn de wethouders akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een
meerjarige financiële bijdrage vanuit de ESIJ voor de realisatie van de nieuwe Meerjarenagenda. Concreet betreft het een jaarlijkse ESIJ-bijdrage aan Techport van € 165.000 voor de
periode 2O2Otlm2022.
Het PHC-EZ heeft in 2919 tevens een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld van
€24.55O voor de organisatie van het project'Captain's dinner'. Dit project maakt onderdeel
uit van de Techport Actieagenda: Toekomst van de maakindustrie. De projectvoorbereiding
is gestart in 2O19 en de uitvoering van het Captains Dinner is gepland in de eerste helft van

2020.
De meerjarige bijdrage van de ESIJ wordt door Techport o.a. besteed aan de inzet van de
projectleider Werken en lnnoveren, een gedeeltelijk inzet van de programmamanager en het
financieren van een deelvan de lopende kosten van het Techport Bureau.
De ESIJ hecht veel waarde aan het promoten en profileren van Techport. ln dat kader wordt
een ander deel van de ES|J-bijdrage gebruikt voor de organisatie van activiteiten zoals het
Promotie Evenement Techniek (PET) lJmond, de Techport Career Day en het Techport
Netwerk Event.
,11.ú

Promotie Evenement Techniek
lJmond (PET)
De PET lJmond is een regionaal
inspiratie-event dat ieder najaar
wordt georganiseerd.
Duizenden basisschoolleerlingen uit
de lJmond komen in aanraking met
techniek en krijgen, samen met hun
docenten, een positieve associatie
met techniek en technische
beroepen. Het event bestaat uit
diverse -door bed rijven
georganiseerde- demonstraties en
workshops.
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Techport Career Dav
De Career Day helpt bij de profìlering van technische vervolgopleidingen, bedrijven en
beroepen voor leerlingen én het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven. Tijdens de
dag worden de successen van Techport gedeeld en de zichtbaarheid ervan vergroot.
De leerlingen (vmbo 3, havo 3 en 4, vwo 5) hebben met hun keuzes voor een technisch/
natuur profiel al interesse in techniek. Het is de uitdaging om deze interesse verder aan te
wakkeren. Tijdens de Techport Career Day kunnen ze de techniek zelf ervaren door te gaan
bouwen, proberen, proeven, programmeren, raden en rekenen, etc.

-

Techport Netwerkevent
Techport werkt aan het verder uitbouwen van haar positie in de regio. Techport wil hét
professionele en diverse netwerk zijn, bestaande uit alle relevante partijen in de maak- en
onderhoudsindustrie die gezamenlijk het ecosysteem van Techport vormen.
Daarvoor wordt in 2020 onder meer de organisatie van het jaarlijks terugkerend netwerk
event voor de stakeholders van Techport voortgezet. Met een inhoudelijk interessant
programma wordt geprobeerd om zoveel mogelijk (nieuwe) leden met elkaar in contact te
brengen en de rol en positie van Techport goed voor het voetlicht te brengen.
2020 is een jaar van voortbouwen voor Techport. Het ecosysteem van Techport binnen de
drie lJmond-gemeenten is verstevigd en de Meerjarenagenda geeft richting en duidelijkheid
voor de komende periode.
De samenhang tussen de activiteiten vanuit de vier actielijnen kiezen, leren, werken en
innoveren in de techniek wordt verder versterkt, met een nog sterkere focus op 'Smart
Maintenance'. Het in 2019 geopende Field Lab Smart Maintenance biedt daarbij
ondersteuning.

2.

Offshore wind/AYOP

^r7ll
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OFFSHOR E PORTS

De drie lJmond-gemeenten zijn allemaal partner van de AYOP (Amsterdam lJmuiden Offshore
Port). De AYOP is er op gericht dat onze brede regio, dé regio wordt voor de totale levenscyclus van offshore windparken in een straalvan 180 zeemijl.
Het achterliggende doel is het aantrekken en faciliteren van bedrijven, werkgelegenheid en
ladingsstromen in de regio. Hiervoor is het programma Wind@work 2.0 opgesteld.
De verdergaande ontwikkelingen van de offshore wind in de lJmond sluit naadloos aan op de
focussector Haven, maar heeft ook directe relaties met het cluster maakindustrie en het thema
energietransitie. Deze inzet is in lijn met de in de in 'Made in lJmond' benoemde programmalijnen 'Arbeidsmarkt & Onderwijs'en 'lnnovatie & Ondernemerschap'.

De ESIJ waardeert in dit kader de
samenwerking die Techport en AYOP in
het voorjaar 2019 zijn aangegaan.
Deze samenwerking is gericht op het
promoten van technische beroepen in de
offshore windsector, het vormgeven van
opleidingen en het uitvoeren van projecten
voor innovatieve uitdagingen in offshore
wind.
ln de afgelopen jaren heeft de ESIJ al meerdere malen (financiêle) ondersteuning verleend
aan initiatieven van de AYOP. Afhankelijk van beschikbare middelen en nog in te dienen
plannen/aanvragen, zou de ESIJ eventueel ook in2020 een bijdrage kunnen toekennen.
o
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3.

Girculaire Economie

De maakindustrie en de havens zijn belangrijke sectoren voor de lJmondiale economie. ln
deze sectoren wordt veel gebruik gemaakt van grondstoffen en energie. Met het oog op de
toekomst is de inzet om het gebruik van fossiele brandstoffen (sterk) terug te dringen en te
komen tot de gewenste circulaire economie.
De ESIJ wil binnen het thema circulaire economie inspelen op economische en maatschappelijke ontwikkelingen, specifìek gericht op de economische kant van de circulaire economie
binnen de lJmond.
ln 2018 is in opdracht van de ESIJ - vanuit het programma 'Ondernemerschap & lnnovatie' ondezocht wat regionaal de mogelijkheden zijn ten aanzien van het stimuleren van circulaire
economie vanuit een economische invalshoek. Mede met deze "Verkenning mogelijkheden
circulaire economie in de lJmond" is het Projectbureau Noordzeekanaalgebied aan de slag
gegaan met het ondezoek'lnventarisatie Rest- en Grondstoffen lJmond'. Dit kan leiden tot
meer interessante businesscases en commerciële mogel'rjkheden voor het regionale
bedrijfsleven in de lJmond.
De ESIJ houdt er in haar begroting 202Q vooralsnog rekening mee dat het Projectbureau
NZKG een verzoek voor een aanvullende financiële bijdrage gaat indienen. Dit om mogelijke
businesscases vanuit dit regionale project concreet in te vullen.
De toenemende aandacht voor het thema 'circulaire economie' betekent ook dat er steeds
meer partijen inzetten op het onderwerp. De drie ES|J-gemeenten willen in samenspraak
met regionale partners in 2020 graag bespreken met welke werkwijze en op welk schaalniveau de beste resultaten geboekt kunnen worden. Een optie zou kunnen zijn om de inzet
van menskracht en middelen vanuit bijvoorbeeld het Projectbureau NZKG en de ESIJ te
bundelen. Hiermee kan meer'massa'worden gemaakt, op verschillende schaalniveaus
worden gewerkt en versnipperde inzet van alle betrokken partners worden tegengegaan.

4.

Detailhandel

Hoewel detailhandel geen directe ESIJ-focussector is, ligt er wel een direct lJmondiaal
economisch belang, onder meer bezien vanuit het behoud van koopkracht en werkgelegenheid
voor de eigen regio.
De betrokkenheid vanuit de ESIJ bij de detailhandelwordt gecontinueerd op grond van de
afspraken uit de in 2016 opgestelde Regionale Detailhandelsvisie lJmond. Zo houden we
onder meer door middel van monitoring bij of de opgave voor een reductie van het aantal m'
detailhandel wordt gerealiseerd.

5.

Versterken samenwerking bedrijfsleven

De drie lJmond-gemeenten delen de visie dat de economie het beste versterkt wordt als er
regelmatig contact is en goede samenwerking plaatsvindt meUtussen het bedrijfsleven.
Vanuit die gedachte ondersteunt de ESIJ regionale (ondernemers)bijeenkomsten en
evenementen. Voorwaarde is wel dat die inhoudelijk aansluiten bij het regionale
gebiedsprogramma. lmmers de economische ambities en plannen van de lJmondgemeenten
zijn in samenspraak met het bedrijfsleven geformuleerd in dit gebiedsprogramma 'Made in
lJmond 2017'.
ln 2020 staan er diverse activiteiten gepland. We organiseren o.a. een ES|J-excursie.
Samen met onder meer raadsleden, externe partners als ook vertegenwoordigers vanuit het
bedrijfsleven willen we een bezoek aan verschillende locaties in de lJmond die van belang
zijn voor ons economisch profiel of directe steun krijgen vanuit de ESIJ. Ook de door de OVlJmond en AYOP georganiseerde Haringparty kan op onze steun rekenen. Datzelfde geldt
voor lJmondiale plannen rond de organisatie van PreSail in augustus 2020, waarbr¡ de
nadruk ligt op het versterken en onderhouden van het netwerk van de ESIJ met belangrijke
regionale partners en relaties.
7
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Beleidsmatig aandacht
En dan zijn er uiteraard nog enkele regionale ondenrverpen die beleidsmatige aandacht
krijgen vanuit de ESIJ, maar vooralsnog niet om directe inzet vragen. Voorbeelden daarvan
zijn de beoogde oprichting van het MRA-initiatief 'lnvest MRA', het tuinbouwcluster in
Heemskerk en de ontwikkelingen en transformaties op en rond de verschillende
bedrijventerreinen in onze drie gemeenten. Denk bij dat laatste onder meer ook aan de MRA
aanpak vanuit Plabeka of een nog te formuleren vestigingsbeleid voor bedrijventerreinen
vanuit het Projectbureau Noordzeekanaalgebied.
Als er voor het zetten van vervolgstappen een rol voor de ESIJ ís weggelegd dan zal
daarover in het PHC EZ een inhoudelijke discussie worden gevoerd.
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lnleiding
De lJmond gemeenten Bevenruijk, Heemskerk en Velsen werken in het economisch domein aan
het versterken van de regionale economische structuur. We willen de lJmond op de kaart zetten
en houden!
Dit doen we door te werken in onderlinge samenhang en via gezamenlijke sturing, duidelijkheid in
(economisch) beleid en het aanbrengen van focus. Voor de uitvoering van de samenwerking is in
2016 de Economische Samenwerking lJmond opgericht, hierna ESIJ. De werkafspraken zijn
formeel vastgelegd in het eind 2018 getekende 'samenwerkingsconvenant Economische
Samenwerking lJmond 2019-2023'dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2Q23.

Missie ESIJ
De ESIJ stimuleert vanuit het regionaal economisch gebiedsprogramma - waarover hieronder
meer - initiatieven die gericht zijn op de in de regio sterk aanwezige sectoren dan wel sectoren
met groeipotentie (of soorten bedrijvigheid i.p.v. sectoren). ESIJ investeert in stuwende sectoren
of soorten bedrijvigheid, zodanig dat de regio lJmond zich er ook mee kan profileren en daar
waar de respons vanuit het bedrijfsleven het grootst is.
De concrete bijdrage die het ES|J-programma op lange termijn levert, is het bieden van een
economische structuurverbetering van de regio lJmond. Dit doen we door goede samenwerking
tussen de drie gemeenten, het bedrijfsleven, onderwijs en eventueel andere overheden.
"Made in lJmond 2017"
Het regionaal economisch gebiedsprogramma "Made in lJmond 2017", dat in nauwe
samenwerking met het regionaal bedrijfsleven tot stand is gekomen, is een belangrijke basis voor
de werkzaamheden van de ESIJ. ln 'Made in lJmond' is verwoord langs welke lijnen de regio kan
werken aan verdere versterking van de economische kracht en hoe de unieke economische
potentie in de regio optimaal kan worden benut.
De focus ligt op de sectoren Maakindustrie en
Havens. Daarbij is de scope verbreed naar het
thema'tech'. De ESIJ ziet nieuwe kansen voor

zogenaamde (innovatieve)'cross-overs' naar
andere regionale sectoren zoals bijvoorbeeld de
tuinbouw en de zorg.
Tegelijkertijd vormt het een 'brug' naar actuele
vraagstukken zoals de energietransitie, circulaire
economie, duuzaamheid, etc. Het gaat hier om
vraagstukken waar zowel lokaal, in de lJmond
als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
grote inzet op wordt gepleegd en aandacht nodig
brijfr.

Als onderliggende programmalijnen zijn in 'Made
in lJmond' benoemd, 'lnnovatie &
Ondernemerschap' en'Arbeidsmarkt &
Onderwijs'.

þrono
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Terugblik 2019

-

Economische Samenwerking lJmond

Met de nadrukkelijke aanwezigheid van de Maakindustrie - waarin de staalindustrie een
belangrijke factor is - en een sterk Havencluster onderscheidt de lJmond zich duidelijk binnen
de Metropoolregio Amsterdam en in Nederland.
Daarbij garandeert de ligging aan meerdere zeehavens, diverse snelwegen en openbaar
vervoer-voorzien n gen een goede berei kbaarheid.
i

ln 2019 heeft de ESIJ de lijn voortgezet voor het ondersteunen van de Maakindustrie en het
Havencluster in de regio. Dit is onder meer gebeurd door middel van bijdragen aan Techport en
Amsterdam lJmuiden Offshore Port (AYOP). Ook voor de samenwerking met het lJmondiale
bedrijfsleven en het in beeld kunnen brengen van de detailhandelsontwikkeling in de regio zijn
middelen beschikbaar gesteld. ln het vervolg van dit Jaarverslag wordt dit concreter toegelicht.
Concrete keuzes voor deelname aan projecten en/of financiële bijdragen worden gemaakt
tijdens de vergaderingen van het zogenaamdePHC-EZwaarin de wethouders Economische
Zaken van de drie gemeenten zitting hebben. De projecten en budgetramingen worden
vastgelegd in ESlJ-jaarplannen.

Financiële verantwoording
Onderstaande tabel geeft de feitelijke ESIJ-inzet en -uitgaven in 2019 schematisch weer,
inclusief een verdeling van het budget over de verschillende ESIJ focussectoren, zoals
beschreven in 'Made in lJmond 2017'.
Het totaal beschikbare jaarbudget van de ESIJ bedraagt € 265.000. Dit is opgebouwd uit
bijdragen van de gemeenten Bevenruijk € 70.000, Heemskerk € 70.000 en Velsen € 125.000.

Reqionaal budqet 2019
lnkomsten
Proiecten
Bijdrage Techport Stichting Techniekcampus
Proqrammamanaoer
Monitoring regionale
detailhandelsontwikkelinq
Versterking bedrijfsleven
(o.a. biidraqe Harinqpartv)
ESIJ-Communicatie
Bijdrage Techport Stichting Techniekcampus
Amsterdam lJmuiden
Offshore Port (AYOP
Voorbereidingen PreSail
lJmond
Overige projecten i.r.t.
'Made in lJmond'- bijv
circulaire economie /
AYOP

Totaal

Totaal
265.000

€

Beqroot

€
€
€
€
€

Gerealiseerd

126.500

€

'126.500

50.000

€

16.794

5.000

€
€

5.000

€

10.000

23.675
4.500
0

€
€
€

24.550

€

236.019

30.000
10.000

€

ESIJ focussectoren
Maakindustrie- t.b.v
Uitvoerinqsaqenda
Orqanisatie
Detailhandel - monitoring
reqionale ontwi kkelinqen
Versterkin g samenwerking
bedriifsleven
Orqanisatie
Maakindustrie- t.b.v. Captain's
Dinner-proiect
Havens en offshore - t.b.v.
oroqramma Enerqv@Work
Versterking samenwerkin g
bedrijfsleven / Haven en
offshore

68.500
lnvulling n.t.b.

€

265.000

Binnen de ES|J-begroting resteerde aan het eind van 2019 een bedrag van bijna € 29.000,-. Dit
kan verklaard worden doordat begin 2019 binnen het ES|J-budget een reservering is
opgenomen van € 25.000 als mogelijke bijdrage voor de nadere uitwerking van het circulaire
economie-project van het Projectbureau Noordzeekanaalgebied (NZKG) op bedrijventerreinen
in de lJmond.
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Eind 2019 bleek dit project uiteindelijk nog niet voldoende afgerond om een stap naar een
volgende fase te kunnen zetten. Het geraamde ES|J-budget van € 25.000 is daardoor niet
toegekend en uitgekeerd. Vanuit het Projectbureau is de ven¡rachting uitgesproken dat in 2O2O
wel vervolgstappen gezet kunnen worden en men op dat moment met een nieuw uitgewerkt
voorstel zal komen voor een financiële bijdrage vanuit de ESIJ.
De nieuwe ES|J-programmamanager is medio augustus 2019 formeel aan de slag gegaan. De
daadwerkelijke organisatiekosten zijn daardoor lager uitgevallen dan de vooraf geraamde
kosten voor de inzet gedurende hee! 2019.
De hogere uitgave ten behoeve van de regionale detailhandelsmonitoring komt doordat vanuit
het ES|J-budget 2019 in één keer het abonnementstarief voor een periode van drie jaar aan de
leverancier is uitbetaald. Hiervoor is door de leverancier aan de ESIJ een korting en lagere
totaalprijs in rekening gebracht.
Het verschil tussen de geraamde en feitelijke totale uitgaven vanuit het ES|J-budget 2019 - het
genoemde verschil van bijna € 29.000 - is, conform afspraak, verrekend door middelvan een
lagere jaarbijdrage per gemeente aan de ESIJ voor 2019.

ln het vervolg van dit jaarverslag wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillende
projectonderdelen.

4

Jaarverslag 20'19 ESIJ

Techport
Techport is een netwerk bestaande uit ondernemers, scholen, gemeenten, provincie en
regionale partners uit de regio dat zich samen sterk maakt voor de toekomst van de unieke en
duuzame maak- en onderhoudsindustrie. Techport is actief in de MRA met de lJmond als
basis.
Op de website beschrijft Techport datze zich inzetten voor het aanwakkeren van techniektalent.
Het opleiden voor de beroepen van morgen die perfect aansluiten op de arbeidsmarkt. Het
stimuleren van werken in de technologie. En het innoveren voor een schonere en betere
wereld. Zoals gezegd ligt het ecosysteem van Techport in de Metropoolregio Amsterdam en is
de hotspot van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Techport is de aanjag er. Ziet
kansen. Produceert. Repareert. Experimenteert. En ziet een duurzame toekomst voor de maak-

en onderhoudsindustrie.

ln 2019 heeft Techport een belangrijke mijlpaal gerealiseerd door het vaststellen van de nieuwe
"Meerjarenagenda 2019 - 2020:'Voor de toekomst van de maak- onderhoudsindustrie".
Tata Steel, Crown van Gelder, ROC Nova College, de provincie Noord-Holland en de drie
lJmond-gemeenten hebben zich verbonden aan de uitvoering van de agenda. Vanuit de ESIJ is
hiervoor ook een meerjarige bijdrage beschikbaar gesteld.
Tijdens de totstandkoming van de Meerjarenagenda heeft de programmamanager van Techport
een presentatie vezorgd in het PHC-EZ. Er is informatie gedeeld over het, op dat moment
concept, document en input opgehaald voor de concrete invulling van de deze belangrijke
Techport-agenda.

frgcnPoRT
Mede met behulp van de ES|J-bijdrage heeft Techport zich in 2019 kunnen inzetten om het
netwerk uit te breiden. Vorig jaar zi'1n twaalf scholen en tien bedrijven partner geworden.
Ook is de eerste editie van de Techport Technologie Week georganiseerd. Meer dan 3500
leerlingen, docenten en ouders hebben in die week 56 verschillende workshops gevolgd,
verzorgd door Tech port-bed rijven, branches en vervolgopleid in g en.
De bekende PET-IJmond en ook het Techport Netwerkevent voor bestuurders en beleidsmakers van scholen, bedrijven en de overheid maakten onderdeel uit van het programma die
week. Met de grote opkomst en vele positieve reacties kan Techport Technologie Week een
groot succes worden genoemd.
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Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Techport en AYOP in 2019
betekent dat twee belangrijke partners van de ESIJ hun krachten bundelen. Dit versterkt de
inzet en het profielvan de krachtig economische structuur in de lJmond.
Met de inzet van E|J-budget is door Techport de ontwikkeling gestart van drie (bij)scholingstrajecten, waaronder een verkorte hbo-opleiding (Associate Degree) en een bijscholingsprogramma voor onderhoudsmonteurs. Deze laatste is gehonoreerd met het landelijke MKB!dee.

Vanuit Techport zijn in 2019 acht zogenaamde lnnovation Tribes georganiseerd. ln totaal
hebben er drieënvijftig verschillende partijen (waarvan drieënveertig bedrijven) deelgenomen en
samen gekeken om concrete innovatieve oplossingen te bedenken voor technische
vraagstukken van partners uit de brede regio. Bij deze tribes waren ook studenten en docenten
betrokken van Hogeschool lnholland en/of de Hogeschool van Amsterdam.
Enkele vraagstukken die tijdens de tribes in 2019 zijn behandeld zijn de nieuwe functie voor
Noordersluis i.s.m. Rijkswaterstaat, het slimmer verpakken van rollen staal bij Tata Steel, de
kunststofrecycling samen met HVC en het onderhoud van kranen i.s.m. AYOP.
Techport heeft samen met TerraTechnica (een samenwerkingsverband op het gebied van
ondenruijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven gevestigd in Noord-Holland Noord en verbonden aan
Hogeschool lnholland in Alkmaar) een netwerkbijeenkomst georganiseerd als side event van
het Tata Chess Tournament in januari 2019. De middag is benut als een kick-off voor de nieuwe
2-jarige hbo opleiding Smart Maintenance. De opleiding wordt ontwikkeld samen met Techportbedrijven en zal deelworden uitgevoerd op het ROC Nova College in Bevenrvijk.
,$e;

Fieldlab Smart Maintenance

De ESIJ heeft in 2019 bijgedragen aan de inzet van de Techport projectleider Werken en
lnnoveren en de projectleider Fieldlab. Mede via de inzet van deze projectleiders is in 2019 het
Fieldlab Smart Maintenance Techport officieel geopend. Met het Fieldlab heeft de
Maakindustrie in de MRA en de lJmond de beschikking gekregen over een state-of-the-arttestomgeving.
Met de ffsieke testomgeving is Techport - en daarmee de regio lJmond - toonaangevend
geworden op het gebied van Smart Maintenance en is de samenwerking binnen Techport nog
beter zichtbaar geworden. Techport heeft inmiddels al verschillende organisaties en delegaties
mogen ontvangen om het Fieldlab te bezoeken. Deze bijeenkomsten zijn waardevol om nieuwe
partners te binden en de zichtbaarheid van Techport en de lJmond te vergroten.
6
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Techport gaat in 2020 een Captain's Dinner organiseren om meer grootbedrijf uit de brede regio
te binden aan Techport en ook om de regio lJmond beter te positioneren als dé regio van de
maak- en onderhoudsindustrie voor de toekomst. Met een ES|J-bijdrage is Techport in 2019
reeds gestart met de voorbereidingen.

Circulaire Economie
De Europese Unie en de Rijksoverheid zetten vol in op een transitie naar een circulaire
economie en spreken lagere overheden aan om deze transitie maximaalte ondersteunen. ln
2018 is - met ESIJ inzet en middelen - onderzocht hoe landelijke ambities op het gebied van de
circulaire economie vertaald kunnen worden naar lokale uitvoering in de lJmond.
De ESIJ heeft het ondezoeksrapport Verkenning mogelijkheden circulaire economie in de
lJmond' laten opstellen. Dit rapport doet uitspraken over de specifieke kansen voor circulaire
initiatieven in de lJmond en hoe de lJmond-gemeenten het bedrijfsleven kunnen ondersteunen
om deze kansen te vezilveren.
Het ondezoek concludeerde dat de ESIJ een geëigende rol heeft in het aanjagen en op gang
brengen van pilotprojecten en het financieel bijdragen aan het tot stand brengen en uitwerken
van cases. ln 2018 heeft ESIJ ook deelgenomen aan een pilot circulaire economie van het
Projectbureau NZKG. Deze pilot vond plaats op bedrijventerreinen in de lJmond. Uit de pilot zijn
meerdere circulaire projecten naar voren gekomen die in 2019 onder begeleiding van het
Projectbureau NZKG door het bedrijfsleven verder zouden worden uitgewerkt.
ln 2019 heeft ESIJ een bedrag van € 25.000 gereserveerd voor het vervolg van bovenstaande
pilot. Het bedrag was bestemd om tenminste één uitgewerkte circulaire businesscase financieel
te ondersteunen. Eind 2019 bleken de projecten echter nog niet dusdanig uitgewerkt te zijn dat
tot een vervolgstap kon worden overgegaan. De ESIJ onderhoudt nauw contact met het
Projectbureau NZKG om te bekijken of één van de projecten in 2020 wel naar een volgende
fase gebracht kan worden. Op dat moment wordt ook bezien of een financiële ESIJ-bijdrage
daarbij van meerwaarde kan zijn. ln de ES|J-begroting voor 2020 wordt vooralsnog rekening
gehouden met deze bijdrage.

Havens en offshore
AYOP staat voor Amsterdam lJmuiden Offshore Port. De drie lJmond-gemeenten zijn allen
partner van AYOP. De inspanning van AYOP is erop gericht dat onze brede regio dé regio wordt
voor de totale levenscyclus van offshore windparken in een straal van 180 zeemijl.

Het achterliggende doel is het genereren en faciliteren van bedrijven, werk en ladingsstromen in
de regio. Hiervoor is het programma Wind@work 2.0 opgericht. Het NOVA College biedt in
onze regio een speciale technische opleiding gericht op de offshore wind-sector.
7

Jaarverslag 2019 ESIJ

De verdergaande ontwikkelingen van de offshore wind in de lJmond sluit naadloos aan op de
focussector Haven, maar heeft ook directe relaties met het cluster Maakindustrie. Daarnaast past
het prima in de in 'Made in lJmond' benoemde programmalijnen 'lnnovatie & Ondernemerschap'
en 'Arbeidsmarkt & Onderwijs'.

ln 2019 heeft de ESIJ een bedrag van € 30.000 voor de AYOP beschikbaar gesteld voor de
versnelling van het Energy@Work programma. De AYOP gebruikt de bijdrage mede voor de
versterking van het ledennetwerk en het verder op de kaart zetten van lJmond als uitvalsbasis
van de offshore wind sector.
AYOP heeft de middelen uit de lJmond ook ingezet voor de organisatie van events en gerichte
acties om het bedrijvennetwerk verder te versterken. De opbrengst is het binnenhalen van tien
nieuwe leden en de opbouw van relaties met belangrijke spelers in de wereld van de offshore.
Door een ondezoekbureau is een beleidsbijdrage geleverd met een visie op lidmaatschap en
ontwikkeling van het bedrijvennetwerk. De zichtbaarheid van het bedrijvennetwerk is
toegenomen: op social media zijn de aantallen berichten en volgers in 2019 verdubbeld.

Detailhandel
Het thema Detailhandel is geen focusproject binnen het gebiedsprogramma 'Made in lJmond'.
Dat wil echter niet zeggen dat er vanuit het ESIJ geen aandacht is voor het onden¡rerp. Het
PHC-EZ onderkent de belangrijke uitdagingen en vraagstukken vanuit de sector. Via onder
meer de Regionaal Detailhandelsvisie lJmond lJmond (uit 2016) wordt hier inzet op gepleegd.
Afspraken die in de regionale detailhandelsvisie zijn vastgelegd hebben onder andere
betrekking op een reductie van 10.000 m2 aan winkeloppervlak en het terugbrengen van het
aantal winkelgebieden van dertig naar twintig. Tevens ligt er een regionaal toetsingskader voor
de beoordeling van nieuwbouwplannen detailhandel.
ln het voorjaar 2019 hebben de drie EZ-wethouders ingestemd met de nieuwe aanpak voor de
monitoring van de detailhandelsontwikkeling in de regio. De monitoring wordt eenmaal per jaar
uitgevoerd zoals afgesproken in de regionale detailhandelsvisie.
Bij de nieuwe monitoring wordt de reductie van het aantal (bestemde/planologische) m'zwvo
detailhandel in beeld gebracht. Dit in tegenstelling tot eerdere uitgevoerde monitor waarbij
percentages leegstand per winkelgebied werden aangegeven. Door de leegstand te monitoren
houden de gemeenten de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkeling van de
leegstand in winkelgebieden. Uit de monitoring blijkt dat de in de regionale visie genoemde
ambitie - om in vijf jaar tijd het totale metrage winkelvloeroppervlak met 10.000 m2 te reduceren
- ruimschoots is behaald. ln de periode 2016-2019 is in de lJmond een totaal oppervlak van
32.000 m2 wvo getransformeerd en niet meer in gebruik als detailhandel.
MRA Agenda van de lJmond
Vanuit de ESIJ en de medewerkers Economische
Zaken is meegewerkt aan het opstellen van de in
2019 vastgestelde nieuwe MRA Agenda van de
lJmond. Deze agenda beschrijft onder meer de
regionale economische thema's met wat we zijn, wat
de lJmond te bieden heeft en wat de regio verder kan
helpen in haar ontwikkeling. Bij de werkzaamheden
van de ESIJ vormt de agenda een belangrijk houvast.
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Vanuit economisch perspectief staat beschreven dat
de lJmond het knooppunt is van de energietransitie in
de MRA. Het is een strategische locatie voor een
waterstofhub, maar ook de uitvalsbasis voor de
offshore wind. Met Techport functioneert de lJmond
als de'slimme werkplaats'van de MRA met de
in novatieve (Maak) ind ustrie als drijvende kracht.
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Binnen de ESIJ vindt de voorbereiding en beleidsmatige afstemming plaats voor het MRA
Platform Economie. Ook worden voor veel andere regionale overleggen, zoals bijvoorbeeld het
MRA Platform Ruimte, het Bestuursplatform NZKG, de stuurgroep Techport, de economisch
relevante agendapunten voorbesproken.
Het doel van de besprekingen is er voor te zorgen dat de ambtelijke en bestuurlijke
vertegenwoordigers aan al deze regionale'tafels' allemaal dezelfde inbreng vanuit de lJmond
kunnen leveren. Een concreet voorbeeld van een regionaalagendapunt dat in 2019 in het PHCEZaan de orde is geweest is de beoogde oprichting van het lnvest MRA Fonds. Vanuit de MRA
organisatie is hierover een presentatie verzorgd voor de drie portefeuillehouders. Concrete
besluitvorming over lnvest MRA is vooaien in 2020.

Versterking samenwerking bedrijfsleven
De lJmond-gemeenten hechten veelwaarde aan goede relaties en contacten met het regionale
bedrijfsleven. Om de goede samenwerking met het bedrijfsleven te behouden en te versterken
is vanuit het ESIJ budget in 2019 een sponsorbijdrage beschikbaar gesteld aan de door de OVlJmond georganiseerde Haringparty.
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Bedrijfsbezoek Felison Terminal

Bedriifsbezoeken
Vanuit het versterken van de banden met het bedrijfsleven, als ook voor het actief geïnformeerd
worden overeconomische ontwikkelingen in de regio hebben de drie EZ-wethouders in 2019
gezamenlijk verschillende ESIJ-bedrijfsbezoeken gehouden. De wethouders z'tjn op bezoek
geweest btjA&D lnterieurbouw in Heemskerk, Moens Mouldings in Beverwijk en de Felison
Terminalin lJmuiden.

Tuinbouw
De tuinbouwgebieden Heemskerkerduin en Noorddorp worden ook wel Heemskerks 'agrarische
bedrijventerrein' genoemd. Deze zijn door de provincie aangewezen als 'tuinbouwconcentratiegebied, een unicum in de provincie Noord-Holland. Dit gebied is bovendien onderdeel van het
programma Greenport-Noord-Holland Noord dat als doel heeft de agribusiness in de provincie
te versterken.

De provincie heeft in 2019 door een extern bureau een Ruimtelijke-Economische verkenning
Heemskerkerduin-Noordorp laten uitvoeren. Doelstelling van de verkenning was het in kaart
brengen van de ruimtelijk-economische vitaliteit in het gebied ten behoeve van de nieuwe
ruimtelijke verordening van de provincie.

I
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De belangrijkste conclusie uit de verkenning is
dat het Heemskerkerduin-Noorddorp als
tuinbouwgebied vitaal is en toekomst heeft.
De kwaliteit van de producten is zeer goed, de
marges hoog en het economisch belang van
de tuinbouw aanzienlijk.
Deze zaken bieden perspectief en zijn
argumenten om het ruimtelijk beleid te
continueren dat erop is gericht om de tuinbouw
ruimte te geven. De provincie neemt de
uitkomsten uit de verkenning over in de
provinciale verordening.

Communicatie
Er is in 2019 voor gekozen om geen actieve directe ES|J-communicatie meer te gaan voeren.
De ESIJ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en heeft niet de rolen functie om als
eigen/nieuwe entiteit naar buiten te fungeren.
Communicatie-uitingen vanuit de lJmond lopen via de individuele gemeenten. Op het moment
dat een financiële bijdrage vanuit de ESIJ beschikbaar wordt gesteld, wordt door de
ontvangende partij aangegeven dat de bijdrage wordt toegekend door de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen. Op drukwerk en/ websites worden daarbij de logo's van de drie
gemeenten weergegeven.
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