
NIEUWJAARSRECEPTIE OV IJMOND 

Dames en Heren, beste leden, 

Van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van OV IJmond. Geweldig om te zien dat het zo 

druk is! We hebben meer dan 200 aanmeldingen binnengekregen en dat is een record. 

Misschien heeft de grote opkomst wel te maken met de plek waar wij nu staan. Grand Café 

Brafoer is een grote aanwinst voor Beverwijk, maar zeker ook voor de regio. Het vormt een 

centrale plek in de IJmond waar ook ondernemers graag even neerstrijken voor een kop 

koffie of een kort overleg. Graag wil ik de familie Poncin en hun zakenpartners van harte 

feliciteren met de opening van deze prachtige horecazaak. 

In Beverwijk gebeuren sowieso hele mooie dingen. Het stationsgebied is prachtig opgeknapt 

en de Breestraat heeft een ware metamorfose ondergaan.  

Als het meezit, dan verrijst hier even verderop zelfs een high-tec Rode Kruis Ziekenhuis. In 

het kader van de bereikbaarheid is dat een goede ontwikkeling, want een druk ziekenhuis 

midden in een woonwijk is niet meer van deze tijd. Ik hoop en verwacht dat het de 

betrokken partijen lukt om snel hun plannen te concretiseren. 

Kortom, er ontwikkelt zich hier in Beverwijk een krachtig knooppunt in de IJmond, met 

goede voorzieningen. Maar: bereikbaarheid - in en van de IJmond - blijft een belangrijk 

aandachtspunt, zoals we bijvoorbeeld gisteren nog weer konden zien.  

Het is niet voor niets dat wij hebben aangedrongen om na bijna 60 jaar nu door te pakken 

met de verbinding van de A9 met de A8, wat overigens opnieuw dreigt te verzanden met de 

Unesco problemen met de Stelling van Amsterdam.  

Maar ook de mobiliteit binnen de IJmond vraagt extra inspanningen. Met IJmond Bereikbaar 

werken we hard aan praktische oplossingen.  Donderdagmiddag 1 februari zal er hierover in 

het Rabobank IJmond Stadion vanaf 16.00 uur een speciaal event georganiseerd worden met 

Bert Pannenkeet, directeur van de Omgevingsdienst IJmond, als gastheer. Zorg dat u daarbij 

aanwezig kan zijn! 

Dames en heren, een aantal hier aanwezig leden is nog aan het bijkomen van het 

Nieuwjaarsgala, afgelopen zondag op Landgoed Duin & Kruidberg. Het was weer een 

geweldige avond, waarop wij met elkaar vooruitkeken naar het nieuwe jaar.  

Het gaat goed met de IJmond. De economie blijft groeien, en dat is natuurlijk fantastisch 

nieuws. Maar er zijn ook uitdagingen.  

- Wat betekent de mogelijke fusie van Tata Steel met ThyssenKrupp voor de positie van de 

staalindustrie in de IJmond?  

- Wat voor impact hebben de klimaat-  en energieafspraken voor bedrijven in onze regio?  

- Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor de visserij en voor de ferryverbinding met 

Newcastle? 

- En lukt het om de Averijhaven om te vormen tot Energiehaven? 



Het doet ons goed dat veel van deze zaken samen worden opgepakt. Door het bedrijfsleven 

onderling, maar ook door bedrijven en de overheid.  

Het is echter zaak om ervoor te zorgen dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. 

Daarom heb ik tijdens het Nieuwjaarsgala een oproep gedaan om een omgevingstafel van 

bedrijfsleven en overheden te vormen. Met als belangrijkste doel: de ruimtelijke en 

milieutechnische zaken tussen overheden en ondernemers in de IJmond met elkaar uit te 

wisselen. Ter voorkoming van misverstanden en onnodige vertragingen. 

 

Wij hebben ook de wens uitgesproken dat er nu snel één IJmond-haven wordt gevormd. Dat 

ligt nu binnen handbereik met het havenbeheer De PIJP in Beverwijk als laatste schakel.  

Dat zou een enorme winst betekenen omdat er dan één krachtige partner in het IJmond-

deel van het Noordzeekanaalgebied ontstaat. Met het oog op recente ontwikkelingen in de 

hoofdstad lijkt mij dit geen overbodige luxe. 

En dan onze eigen vereniging. Eind 2017 hebben wij een aantal veranderingen doorgevoerd. 

Naar aanleiding van de ledenenquête is een beleidsvisie voor de komende jaren opgesteld 

die in november door de leden is geaccordeerd.  

Wij werken aan een bottom-up-structuur, waarbij de clusters en clusterhoofden meer 

autonomie krijgen. De clusters zijn verdeeld over vijf bestuursleden, waardoor iedereen een 

duidelijk aanspreekpunt heeft. 

Deze vernieuwde opzet moet resulteren in een toekomstbestendige vereniging waarin elk 

type ondernemer zich thuis voelt. Van zzp-er tot multinational. 

Ondertussen blijven de bestuursleden en de clusters zich onverminderd inzetten voor het 

belang van het bedrijfsleven in de IJmond. Dat doen wij door te participeren in tal van 

overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Niet alleen in de IJmond, maar ook 

daarbuiten. 

Als vereniging zijn wij onder meer betrokken  

bij IJmond Bereikbaar 

bij Techport: maak gebruik van het feit dat u als lid van OV IJmond automatisch ook lid bent 

van Techport Industries (+ voostellen Jan B als gids kennisoverdracht + 

ondersteuningsfondsen prov NH voor innovatie en duurzaamheid) 

bij GreenBiz: graag wijs ik op het lopende project Kagerweg energie positief gericht op 

energiebesparing, plannen voor andere bedrijfsterreinen liggen klaar dus sluit u aan en doe 

daar uw voordeel mee.  

En zijn we volop bezig met de Food Council MRA, het toerisme en de windenergie. Het is - en 

neemt u dat maar van mij aan - te veel om hier allemaal op te noemen.  

Omdat ik niet langer wil wachten met het uitbrengen van een toost verwijs ik u graag naar 

onze website, de nieuwsbrief, de IJmondiaan en onze social mediakanalen. 



Op die manier blijft u op de hoogte van de vele ontwikkelingen binnen onze vereniging, waar 

gelukkig ook steeds meer jonge ondernemers lid van worden! 

Ik hoop dat u allemaal een drankje in de hand heeft, want ik wil nu graag een toast 

uitbrengen op 2018.  

Op aller gezondheid en dat het een succesvol ondernemersjaar mag worden. Proost! 

 

Tekst uitgesproken door Ton van der Scheer op 9 januari 2018 te Beverwijk 


