
BIZ Havengebied IJmuiden wil doorpakken 
De BIZ Havengebied IJmuiden is actief sinds 2017. Het BIZ-bestuur wil de samenwerking verlengen 
met een tweede termijn van vijf jaar (2022 – 2026). Het bestuur blikt graag terug op een aantal  
successen die zijn behaald de afgelopen jaren, maar kijkt nog liever vooruit zodat ze dit succes verder 
kunnen uitbouwen.  
 
Dynamische haven 
Het havengebied IJmuiden is een dynamisch haven aan de monding van het Noordzeekanaalgebied. 
Het bedrijventerrein ligt aan één van de drie havenbekkens en is het grootste bedrijventerrein van 
gemeente Velsen. Op een oppervlakte van 150 ha zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd, allen met een 
eigen specialiteit. De visindustrie, de maakindustrie tot een groot aantal autobedrijven zorgen voor 
een diverse bedrijvigheid. Het gebied functioneert als op- en overslagplaats van verse en 
diepgevroren vis en heeft een belangrijke offshore-functie. 
 
Kracht van de BIZ 
Ondernemers uit het Middenhavengebied hadden in 2017 de wens zich te verenigingen in een 
BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Daarmee was dit de eerste én enige BIZ in een havengebied in 
Nederland. Sinds de invoering van de BIZ is het havengebied sterk verbeterd. Het is er schoon, heel 
en een stuk veiliger. Met name cameratoezicht en verregaande samenwerkingen met veel 
organisaties in de vorm van parkmanagement, zijn doorslaggevend geweest voor het succes van de 
BIZ. Bij de invoering van de BIZ in 2017 werd het havengebied door ondernemers beoordeelt met 
een 5. Nu, drie jaar na de invoering van de BIZ, waardeert men het havengebied met een 7. Dat is 
een stijging van maar liefst 20%!  
 
‘’Als parkmanager ben je de spin in het web. Aan de ene kant ben je het aanspreekpunt voor de 
bedrijven en aan de andere kant heb ik een uitgebreid netwerk binnen de stakeholders waaronder 
gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden bijvoorbeeld, waarmee we de incidenten en problemen 
oplossen.’’ –  Frans Hoogzaad – parkmanager BIZ Havengebied IJmuiden 
 
Focus op de toekomst 
Het BIZ-bestuur ziet veel mogelijkheden voor de toekomst van het Havengebied IJmuiden. 
Samenwerking en gezamenlijke investeringen zijn nodig om de bedrijfsomgeving in het Havengebied 
IJmuiden op korte en lange termijn te blijven versterken. Dit onderschrijft de wens voor een 
verlenging van de BIZ Havengebied IJmuiden en verdere versterking van de organisatiegraad in het 
havengebied, aan de hand van een gezamenlijke toekomstvisie en ambitie.  
Bij de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden en het traject naar een nieuwe BIZ (2022- 
2026) wordt het bestuur geadviseerd door het bureau Stad & Co en gefaciliteerd door gemeente 
Velsen. Provincie Noord-Holland ondersteunt het traject financieel.  
Niet alleen de ondernemers uit het huidige BIZ-gebied, maar ook alle ondernemers uit het gebied 
Halkade (incl. Dokweg) en het gebied tussen Ampèrestraat en Kromhoutstraat zijn op 26 augustus en 
2 september uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de 
desbetreffende ondernemers uit de gebieden hun input geven en meedenken over de toekomst van 
het havengebied en de thema’s voor de BIZ 2.0.  
 
BIZ 2.0 
Het belang en de urgentie om de BIZ Havengebied IJmuiden voor de komende 5 jaar te verlengen is 
daarom groot. Het doel blijft: het behouden en verder versterken van een schoon, heel en veilig 
havengebied. Behalve de focus op schoon, heel en veilig, wil de BIZ zich de komende jaren ook 
blijven toeleggen op duurzaamheid in samenwerking met GreenBiz, leegstand en vestigingsbeleid, 
overlast kamperende truckers, beeldkwaliteitsfonds en permanente verbetering van de 
infrastructuur.  



 
‘’Als oud directeur van Zwart Techniek heeft een schoon, heel en veilig havengebied voor mij al meer 
dan 20 jaar voorop gestaan. Gelukkig mag ik nu als voorzitter van de BIZ havengebied IJmuiden 
constateren dat er een enorme verbetering heeft plaatsgevonden, maar dat er ook voor de komende 
5 jaar nog genoeg verbeterpunten en uitdagingen zijn.’’ – Ton Wijker – voorzitter BIZ Havengebied 
IJmuiden 

 
 
 


