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16 maart 2023. 

 
Geacht College van B&W,  geachte Raadsleden, 

 
Goedenavond, 
 

Mijn naam is Cees Duijn, ik heb een adviesbureau Duurzaamheid, Circulariteit, 
Recycling en hergebruik. Wij zijn gevestigd op de Staalstraat in Velsen-Noord. 

In September 2022, ontving ik op mijn bedrijfsadres een schrijven van de 
gemeente Velsen waarin zij ons informeerde inzake het voornemen om een 

tijdelijke opvang van vluchtelingen en Statushouders en te faciliteren op een 
Schip aan de VOB kade.  

 
Vanaf dat moment heb ik actief mijn ondersteuning en diensten aangeboden 

aan de Gemeente, het COA en Welzijn Velsen. 
Al gauw werd er gesproken in termen als “het Schip” maar dat is een container 

begrip dat emotieloos voorbij gaat aan het feit dat dit gaat over “de Mensen” 
(op het Schip)  

 
Ik ben lid van de, door de gemeente Velsen ingestelde, klankbordgroep op de 

MS Silja Europa. Tevens ben ik initiatiefnemer samen met TECHPORT om 
statushouders op het schip middels bedrijfsbezoeken en snuffelstages de 

mogelijkheid te laten ervaren, als zijinstromer voor technische 
banen/beroepen in de IJmond. 

De afgelopen maanden hebben wij, met ondersteuning van het COA, en 
Welzijn Beverwijk, een “Hands-On” programma ontwikkeld met als resultaat 

een aantal mooie successen! 
 

N.a.v. de brief van staatssecretaris E. van der Burg, d.d. 16 januari 2023, aan 
het  college van B&W van de gemeente Velsen, met het verzoek om de termijn 

van de MS Silja Europa, als gevolg van de zeer nijpende noodopvangsituatie van 
vluchtelingen en statushouders, met tenminste  6 maanden te verlengen, 

hebben wij het initiatief genomen om dit verzoek namens een aantal bedrijven 
en vertegenwoordigende instanties, te ondersteunen, en is op 31 januari 2023 

een brief met dit verzoek aan B&W en alle Fractievoorzitters van de politieke 
partijen in de gemeenteraad Velsen verstuurd.  
 

Wij hebben dringend verzocht dit schrijven als ingekomen brief inhoudelijk te 
bespreken tijdens dit gemeenteraadsoverleg. 
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Toen duidelijk werd dat de gemeente Velsen een Enquête wilde houden onder 

de bewoners van Velsen-Noord, heeft ondergetekende in het Klankbordgroep 
overleg van 16 februari 2023, te kennen gegeven dat ook de bedrijven in 

Velsen-Noord zouden moeten worden betrokken bij deze enquête. Diverse 
Wethouders zijn door ons benaderd, waarbij wij sterk hebben ingezet om ook 
de bedrijven in Velsen-Noord een stem te geven. Dringend heb ik de drie 

betrokken wethouders laten begrijpen dat de ondernemers in de IJmond een 
“geïnvesteerd belang” hebben. 

 
Ondanks toezeggingen daartoe zien wij daar niets van terug, in het advies van 

B&W m.b.t. de  voorgenomen besluitvorming voor het niet verlengen van de 
termijn van de MS Silja Europa. 

 
Kortom grote teleurstelling bij de ondernemers over het voorgenomen besluit, 

op basis van de uitslag van de enquête.  
Enige toelichting is hierbij is wel nodig want de uitslag is op veel manieren uit te 

leggen!!  
De participatie was 28%. Daarvan heeft 59% tegen gestemd, volgens onze 

berekening is dit 17% van de bevolking van Velsen-Noord. Dit lijk mij toch geen 
“heldere uitkomst” zoals B&W de conclusie van de enquête benoemt!! 

 
Daarbij zijn de IJmond Gemeenten en ondernemers trots op het Just Transition 

Fund. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten 
en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige 

gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een 
transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de 

milieueffecten. Projecten moeten ook voldoen aan EU-principes, waaronder 
non-discriminatie en DNSH (Do No Significant Harm). De mate van sociaal-

economische integraliteit weegt hierin zwaar zegt de EU (EFRO) 
Het Handvest van de grondrechten beschermt de EU-burger. Het omvat alle 

grondrechten die bindend zijn voor alle instellingen en organen van de EU. Het 
geldt ook voor nationale overheden wanneer zij het EU-recht toepassen.  

Het stimuleren en beschermen van de mensenrechten, de democratie en de 
rechtstaat wereldwijd behoort tot de grondbeginselen van de Europese Unie. De 

mensenrechten staan centraal in de relaties van de EU met andere landen en 
regio's. 
 

E.e.a. laat ons nog maar één mogelijk over, met name om ons punt nog één 
keer duidelijk maken tijdens deze Raadsvergadering, door in te spreken voordat 

de gemeenteraad tot een besluit komt.  
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Wij wensen de raad veel succes en wijsheid bij de besluitvorming, mede in het 
belang van de bijna 6.000 bewoners van Velsen-Noord, inclusief de circa 1.000 

mensen “op het schip” Zorg voor continuïteit en draagvlak bij burgers en 
bedrijven. 
Geef ons de mogelijkheid om het arbeidspotentieel van de statushouders en 

vluchtelingen te benutten, wat belangrijk is voor de integratie van deze mensen 
en de economische groei van de regio IJmond. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Cees Duijn 
Sr. Consultant 
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1951 MA  Velsen-Noord 
Mobile   +31 (0) 6 53 31 43 09 
Office     +31 (0) 251 29 28 46 
Email      cees@innomax.nl  
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