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VERSLAG ALV Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
Datum/Tijd bijeenkomst:    donderdag 5 oktober 2017, 20:00 tot 22:40 uur 
Locatie:                      Strandpaviljoen Zee&Zo te Petten 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.   Opening 
Hans Bouterse, onafhankelijk voorzitter van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS), opent de Algemene 
Ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft een korte toelichting over het programma 
van de avond. Hans Bouterse heeft een congres bijgewoond over het thema Geluk, georganiseerd door de 
gemeente Schagen. Ruim 300 mensen waren aanwezig bij dit congres. De gemeente heeft aangegeven, dat zij bij 
alles wat zij doen de vraag zullen stellen of de inwoners, ondernemers en/of bezoekers van onze gemeente daar 
gelukkig(er) van worden? Een bijzonder uitgangspunt geeft Hans Bouterse aan. 
 
2.   Algemeen OFS – presentatie Hans Bouterse 
De OFS is opgedeeld in 5 sectoren, namelijk Agribusiness, Detailhandel, Horeca, Industrie&Bedrijven en 
Recreatie&Toerisme. Elke sectorcommissie heeft een voorzitter die zitting neemt in het bestuur van de OFS. De 
bestuursleden van de OFS hebben maandelijks overleg met elkaar. Inmiddels is er een goede samenwerking met 
het college van B&W van de gemeente Schagen. Elk kwartaal vindt er overleg plaats met het college, waarbij twee 
keer per jaar een bedrijfsbezoek ingepland wordt. Daarnaast heeft Hans Bouterse elke maand kort overleg met 
wethouder Beemsterboer over lopende en actuele zaken. Het college van de gemeente Schagen is benaderbaar 
en staat open voor dialoog. Dit is heel belangrijk. Hans Bouterse geeft een korte toelichting over enkele 
overkoepelende onderwerpen van de OFS. 

• Oeververbinding 
De OFS is altijd groot voorstander geweest van een extra vaste oeververbinding (oost-west) in de gemeente 
Schagen. Dit staat tevens opgenomen in de speerpuntennotitie van de OFS. De vlotbrug van Burgervlotbrug ligt er, 
door de recente aanvaring, t/m januari uit. Dit gegeven onderstreept het belang van de extra vaste 
oeververbinding. Eind maart zou er een bijeenkomst plaatsvinden over de extra oeververbinding, echter is die 
bijeenkomst afgelast. Onlangs is er, in tegenstelling tot eerdere berichtgevingen, door de provincie aangegeven, 
dat de Stolper Basculebrug vervangen gaat worden. OFS is van mening dat er tijdens de bouwwerkzaamheden 
van de nieuwe brug, rondom de plek van de Basculebrug een (tijdelijke) brugverbinding moet zijn. Het gehele 
proces zal 9 tot 12 maanden in beslag gaan nemen. Dit traject wordt geïnitieerd door de provincie. Royal 
Haskoning DHV is aangetrokken om het onderzoek naar de nieuwe Stolper Basculebrug uit te voeren. Dat bureau 
is ook bezig met het onderzoek naar nut en noodzaak van de extra vaste oeververbinding. Er heeft recent een 
overleg plaatsgevonden waarbij diverse vertegenwoordigers vanuit de OFS, LTO en de transportsector in gesprek 
zijn getreden met Royal Haskoning en vertegenwoordigers vanuit de provincie Noord-Holland. De OFS is op dit 
moment bezig om een gesprek met gedeputeerd Post te arrangeren om de visie en enkele stand- en 
aandachtspunten vanuit de OFS te kunnen bespreken rondom zowel de nieuwe Stolper Basculebrug als de extra 
vaste oeververbinding. Omtrent de extra vaste oeververbinding in Burgerbrug is het nu angstvallig stil. Wellicht dat 
dit te maken heeft met alle ontwikkelingen rondom de Stolper Basculebrug.  

• Ondernemersloket 
Hans Bouterse geeft aan dat Menno Bes vanaf heden bedrijfscontactfunctionaris is van het ondernemersloket van 
de gemeente Schagen. Alle ondernemers kunnen met vragen of voor advies bij hem terecht. 

• De Kop werkt 
Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen hebben gezamenlijk € 15 miljoen euro geïnvesteerd t.b.v. 
projecten in de kopgemeenten. De provincie heeft ditzelfde bedrag ingelegd voor de ontwikkeling en uitvoering van 
projecten t.b.v. ontwikkelingen in deze gemeenten. In de gemeente Schagen staan bijv. onderzoek Sint 
Maartenszee, De recreatievisie en DMO in het uitvoeringsprogramma. Onderwijs in de regio is ook een speerpunt. 

• Bestemmingplan Lagedijk 
Onlangs heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij inwoners en ondernemers van Lagedijk mee mochten 
denken over het bestemmingsplan. Wensen en aandachtspunten zijn kenbaar gemaakt en besproken. Het is heel 
bijzonder dat belanghebbenden in het voorstadium al betrokken worden. OFS juicht deze aanpak van harte toe. 

• Gemeenteraadverkiezing 
De OFS is bezig om een brief samen te stellen welke verzonden wordt naar alle politieke partijen die deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de brief staan aandachts- en standpunten welke de OFS belangrijk acht.  

• Omgevingswet 
Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe omgevingswet ingevoerd zal worden. Deze datum is al enkele malen 
uitgesteld. Het is belangrijke maar zeker ook ingewikkelde materie. T.z.t. zal de OFS een bijeenkomst organiseren 
om ondernemers te informeren over deze nieuwe wetgeving en de gevolgen voor ondernemers. 
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3.  Toelichting ontwikkelingen OFS per sector – presentatie sectorvoorzitters 
De sectorvoorzitters geven allemaal een korte toelichting over de samenstelling van de eigen sectorcommissie en 
daarnaast worden in het kort de speerpunten en belangrijkste zaken waar de sector zich mee bezig houdt/heeft 
gehouden toegelicht. 
Agribusiness – Nen Sneekes 

• Samenwerking LTO 
De samenwerking met LTO verloopt prima. In de afgelopen periode zijn er veelvuldig in gezamenlijk overleg 
bepaalde knelpunten/dossiers opgepakt, waaronder de oogstcampagne en de Stolper Basculebrug. 

• Kustpact  - m.b.t. sector Agribusiness 
De sector Agribusiness houdt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. De vraag is met name hoe ver de 
kustpactzone reikt. Indien deze tot de N9 zal lopen heeft dit verstrekkende gevolgen voor de sector. 

• Omgevingswet 
Ook de ontwikkelingen rondom de invoering van de nieuwe omgevingswet worden op de voet gevolgd. 

• Glasvezel buitengebieden - m.b.t. Agribusiness 
Veel bedrijven die actief zijn in de sector Agribusiness zijn gelegen in het buitengebied. In het buitengebied is grote 
behoefte aan een goed en betrouwbaar digitaal netwerk. De sector pleit voor de aanleg van glasvezel. 

• Landbouw- en transportverkeer in gemeente Schagen 
Er zijn in de gemeente, wat de sector betreft, veel verkeersknelpunten. Een paar jaar geleden heeft de sector een 
verkeersknelpuntenlijst bij de gemeente aangeleverd. In het voorjaar heeft er een schouw plaatsgevonden. Het is 
belangrijk om met de betrokken ambtenaren het gebied in te gaan, zodat zij met eigen ogen kunnen zien en 
ervaren wat de knelpunten zijn. De sector merkt dat er steeds vaker en beter geluisterd wordt naar zienswijzen die 
vanuit de OFS aangeleverd worden. De OFS wordt nu ook vooraf benaderd en betrokken bij plannen/het traject 
zodat rekening kan worden gehouden met de aandachtspunten. Dit is een belangrijke ontwikkeling. 

• Extra vaste oeververbinding - NH Kanaal  incl. plannen nieuwe Stolper Basculebrug in 2020  
Hier is Hans Bouterse al uitgebreid op ingegaan. De sector Agribusiness wordt betrokken bij planvorming en houdt 
de ontwikkelingen in de gaten. Het is van belang om de krachten te bundelen en samen op te trekken. 
Detailhandel – Henk van Zanten 

• Contact met alle winkeliersverenigingen.  
Tijdens de vergaderingen (4x per jaar) wordt open gecommuniceerd over hetgeen ervaren wordt en wordt 
informatie gedeeld. Het doel is, om in gezamenlijk overleg te komen tot acties welke een positieve invloed hebben 
op de detailhandel in de gemeente. 

• De plannen van het Makado Centrum 
Henk van Zanten heeft onlangs de tekeningen gezien van het nieuwe Makado. Deze worden binnenkort aan de 
belanghebbenden voorgelegd. Aan het einde van dit jaar worden de plannen openbaar gemaakt. Het is van belang 
dat naast het Makado, tevens de Nieuwstraat opgeknapt wordt. Hopelijk is alles over 2,5 jaar helemaal gereed. 

• Het project: De Nieuwe Winkelstraat 
In de werkgroep van De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) zitten diverse belanghebbende partijen, waaronder de 
gemeente, Rabobank, detailhandel, vastgoed, cultuur en horeca. Doordat verschillende partijen met elkaar aan 
tafel zitten, kunnen dwarsverbanden gelegd worden. Het plan is om te starten in de kern Schagen en het 
vervolgens uit te rollen over de andere kernen.  

• Internet versus “echte” winkels.  
Hoewel de opkomst van de verkoop via internet vaak als een bedreiging gezien wordt, is het ook een kans. Het is 
voor detaillisten van belang om combinaties te maken. Fysieke winkels waar men bepaalde producten kan ervaren 
zijn en blijven belangrijk. 

• Regionale Retailvisie 
In juni heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden omtrent de regionale Retailvisie. De gemeente is nu ook bezig om 
op gemeentelijk niveau een Retailvisie te ontwikkelen. OFS is hierbij betrokken. 
Horeca – Silvia Pronk 

• Paracommercie 
De horeca is de huiskamer van de samenleving. In de gemeente zijn ruim 150 horecabedrijven gevestigd. Een 
belangrijke sector voor zowel de eigen inwoners als de toeristen. OFS sector horeca is positief over het  
gemeentelijk beleid omtrent paracommercie. De sector pleit voor het principe: gelijke monniken, gelijke kappen.  

• Handhaving Drank- en Horecawet 
Actieve handhaving is gewenst. De sector merkt dat er steeds meer alcohol door jongeren buiten de 
horecagelegenheden genuttigd wordt. Ook de jongeren zelf (en de ouders) dienen aangepakt te worden. 

• Horeca-activiteiten particulieren 
De sector maakt zich zorgen over de opkomst van o.a. AirBNB en AirDND. Particulieren bieden diensten aan en 
hebben bijv. een restaurant aan huis. Wetten en regelgeving, waar horecaondernemers zich aan dienen te houden 
(o.a. allergenenwet en sociale hygiëne), worden niet nageleefd. De sector pleit voor een meldingsplicht. 
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• Samenwerking veiligheid  
De sector vindt veiligheid tijdens het uitgaan een belangrijk onderwerp. Er gebeurt al heel veel op dit gebied, echter 
kan het altijd beter.  
Industrie&Bedrijven – Kees Mosch (waarnemend sectorvoorzitter) 

• Participatie en duurzame inzetbaarheid 
Kees Mosch geeft aan dat er nog steeds een cheque is van € 1.000,- t.b.v. projecten van ondernemers gericht op 
participatie en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Aanvragen kunnen bij OFS ingediend worden. 

• Verkeer en vervoer  
Er gebeurt veel op dit moment, bijvoorbeeld de aanleg van de Ontbrekende Schakel. De sector zet zich ook in 
t.b.v. de extra vaste oeververbinding.  

• Ruimtelijke ordening  
Álle kavels van het nieuwe industrieterrein Kolksluis zijn verkocht. Dit is een positief signaal. Aan de westkant van 
Warmenhuizen zijn nu ook een aantal positieve ontwikkelingen gaande. Daarnaast volgt de sector de ontwikkeling 
rondom het bestemmingsplan Lagedijk op de voet en levert daar waar mogelijk input. 

• Parkmanagement  
Op dit moment heeft de sector het idee dat er vanuit de ondernemers te weinig behoefte aan is. Het bestuur heeft 
dan ook besloten er voorlopig niks mee te doen. In ’t Zand is een eigen systeem ontwikkeld. Dat loopt goed. 

• Wifi/glasvezel  
De sector is groot voorstander van glasvezel. Het is, t.b.v. ontwikkelingen in deze regio, echt nodig dat er een goed 
en betrouwbaar glasvezelnetwerk komt.  

• Fonds Beeldkwaliteit & Duurzaamheid bedrijventerreinen 
Ondernemers kunnen t/m 31 december 2018 een subsidieaanvraag indienen. Er zijn gelden beschikbaar t.b.v. de 
opwaardering van panden op de bedrijventerreinen Witte Paal en Lagedijk. Op dit moment is deze regeling alleen 
gericht op deze twee bedrijventerreinen, dit i.v.m. te hoge statussen van de overige terreinen. Deze statussen zijn 
door de provincie vastgesteld. 

• Sectorbestuur 
Kees Mosch is waarnemend sectorvoorzitter. Er wordt gezocht naar iemand die deze taak op zich kan en wil 
nemen. Het sectorbestuur komt 4x per jaar bijeen en wisselt tijdens de vergadering informatie uit over actuele 
zaken. Indien er gezamenlijke belangen zijn, wordt het opgepakt, vb. glasvezel. Vertegenwoordigers vanuit de 
diverse lokale/plaatselijke ondernemersverenigingen hebben zitting in het sectorbestuur.  
Recreatie&Toerisme – Kees de Wit 

• Ontwikkelingen Sint Maartenszee 
De sector is van mening dat de ontwikkelingen in Sint Maartenszee te langzaam gaan. Op dit moment is het 
elektrisch autootje, welke langs de Burgemeester Breebaartweg rijdt om mensen naar het strand te vervoeren, het 
enige dat gerealiseerd is. Er moet bijvoorbeeld z.s.m. iets gebeuren ten aanzien van de verlichting langs de 
Breebaartweg, daarnaast moet/zou er een “eye catcher” komen en een uitkijkpunt. De sector hoopt dat de 
gemeente snel aan de slag gaat. Er moet echt iets gebeuren in Sint Maartenszee. 

• Kustpact / Ontwikkelingen op het strand c.q. externe werking 
Er ligt nu een plan/voorstel. Binnenkort vindt er besluitvorming plaats over de strandzone. De vraag is echter nog 
hoever het Kustpact uiteindelijk reikt. Betreft dat het gehele gebied tot de N9 of alleen het strand en de duinen? 
Wat zijn de belemmeringen voor de sector? Het sectorbestuur zit er bovenop en is er volop mee bezig. 

• Waterrecreatie 
Er zijn in ons gebeid veel ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie. De sector ondersteunt deze van harte. 
Het is een mooie aanvulling op het toeristisch aanbod. Er zijn plannen voor de recreatiehaven Schagen en wordt er 
gewerkt aan de ontwikkeling van vaarroutes. 

• Toeristenbelasting 
Kees de Wit geeft aan dat hij het tijdens de behandeling van dit onderwerp, niet gaat hebben over het tarief, maar 
over de berekening van de forfaits: aantal overnachtingen en aantal personen. Er is onderzoek gedaan en de 
forfaits zijn te hoog vastgesteld. Er komt dus verandering in de berekenwijze van de Forfaits. Voorheen betaalden 
ondernemers een vast bedrag per plaats, nu moet er waarschijnlijk direct, per overnachting, afgerekend worden. 
Dit heeft invloed op de bedrijfsadministratie en voor de gemeente: aan de ene kant ontvangen ze lagere forfaits 
voor vaste plaatsen, maar zullen meer ontvangen voor de toeristische plaatsen waar geen forfaits meer gaan 
gelden. De sector wacht op de definitieve berekeningen van de gemeente. 
 
 
4.   Toelichting financiering/financiën OFS 
Nen Sneekes, penningmeester OFS, geeft een toelichting op de financieringsstructuur van de OFS. Er is gekozen 
voor een opslag van 3% op de OZB niet-woningen. Hierdoor betalen alle ondernemers mee en worden “free-riders” 
uitgesloten. Daarnaast geeft zij een toelichting op de eindafrekening over het jaargang 2016 en de onlangs bij de 
gemeente ingediende begroting voor 2018. De aanwezigen hebben geen vragen/opmerkingen n.a.v. de 
presentatie van de jaarcijfers en begroting.  
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5.  Presentatie Frans Feldberg – BIG data and Data-Driven Business Innovation 

 BIG opportunity, BIG threat, BIG hype or…. BIG value? 
Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de faculteit der Economische Wetenschappen 
en Bedrijfskunde van de VU Amsterdam. Daarnaast is hij medeoprichter en director van ‘the Amsterdam Center for 
Business Analyitcs’ en van Data Science Alkmaar, het regionale kennis- en innovatiecentrum op het gebied van 
data science en big data. Als business consultant heeft hij ervaring met de ontwikkeling en implementatie van ‘data 
& analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen. 
Frans Feldberg geeft aan dat het belangrijk is dat ondernemers zich beseffen dat de technologische ontwikkelingen 
enorm snel gaan. Het is bijvoorbeeld nog maar 20 jaar geleden dat een groot deel van de huishoudens nog geen 
internet had. Een wereld zonder internet is nu niet meer voor te stellen. De technologische ontwikkelingen hebben 
een exponentieel groeimodel (Moore’s Law). Valt er nog te kiezen, of moet je er als ondernemer in meegaan? Als 
je kijkt naar de marktwaarde van bedrijven op dit moment, dan bestaat de top 4 uit technologische ondernemingen, 
ondernemingen die 10 jaar geleden nog niet bestonden. Sommige producten zijn, door deze technologische 
ontwikkelingen, “overbodig” geworden. Door de komst van de mobiele telefoon zijn bijv. fotocamera’s, TomTom’s, 
MP3 spelers etc. niet meer nodig. Deze zijn gebundeld in één apparaat. Daarnaast worden techniek en het 
opslaan van data steeds goedkoper en toegankelijker voor iedereen. 
Frans Feldberg gaat in op de drie V’s van Big Data. Volume: Meer dan 90% van alle data op aarde is in de 
afgelopen 2 jaar geproduceerd. Tegenwoordig wordt er ook data door apparaten geproduceerd, terwijl dit vroeger 
alleen door mensen werd gedaan. Variety: Data is te onderscheiden in twee categorieën, namelijk gestructureerde 
en niet gestructureerde data. Video’s en foto’s zijn op dit moment bijvoorbeeld nog niet gestructureerd. Velocity: De 
snelheid én het omzetten van data in kennis.  
Er is op dit moment zoveel (complexe) data, waardoor bestaande technologieën in veel gevallen niet meer 
toereikend zijn. Er bestaan bepaalde algoritmes, die een voorspellend vermogen hebben. Gaat men in de toekomst 
nog naar een arts voor een controle of ga je naar de fabrikant van bijv. de MRI scanner? De fabrikant heeft in de 
afgelopen jaren zoveel data verzameld, waardoor het oordelend vermogen van een arts in veel gevallen niet meer 
nodig zal zijn. De MRI scanner beoordeelt zelf de afwijkingen en vergelijkt dit met alle data die verzameld is. Wie of 
wat wordt de “Uber” van de gezondheidszorg? 
Data is digitale innovatie. Blockchain is in ontwikkeling, een publiekelijk grootboek waardoor alle data overal en 
voor iedereen beschikbaar wordt en bepaalde tussenpersonen uit de schakel gehaald kunnen worden, denk 
bijvoorbeeld aan de notaris. Dit systeem kan, door zijn grootsheid, niet gehackt worden. 
Middels apps wordt een enorme hoeveelheid data verzameld. Wanneer een gebruiker akkoord gaat met de 
algemene voorwaarden, gaat deze gebruiker ook akkoord met het verzamelen van data. Één op de vijf mensen 
“managet” zijn/haar gezondheid bijv. met een app. Alle data die men invoert en die door de app verzameld wordt, 
wordt eigendom van de Appontwikkelaar/Appeigenaar, welke indien dat in de gebruiksvoorwaarden staat, de 
vrijheid heeft om te doen en laten met de data wat die partij wil. Er is een duidelijke verschuiving merkbaar rondom 
het hele privacyvraagstuk. De nieuwe generatie gaat er heel anders mee om.  
Of jij waarde kunt verbinden aan de door jouw bedrijf verzamelde data, hangt af van hetgeen jij er als ondernemer 
mee doet. Deel/Ruil/Verkoop jij de data/kennis, verbind jij jouw data aan data van anderen of houd jij het voor 
jezelf? Het is belangrijk om je als ondernemer te beseffen of de onderneming op dit moment binnen de categorie 
“Make it happen”, de categorie “Watch it happen” of binnen de groep “What happend” valt. Frans Feldberg geeft 
aan dat het belangrijk is dat ondernemers zich bewust zijn van de veranderingen op dit gebied en betrokken blijven 
bij/zich laten informeren over de ontwikkelingen. Durf te experimenteren en zorg er in ieder geval voor dat je niet in 
de categorie “What happend” valt. Men moet afscheid durven nemen van “oude” gewoonten en ideeën. Frans 
Feldberg besluit zijn verhaal door aan te geven dat het heel belangrijk is voor een gebied om nu te investeren in 
een goede glasvezelverbinding. Glasvezel is onmisbaar in de toekomst. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
gebieden waar glasvezel ligt het “beter” doen dan gebieden waar dit niet ligt. Het is daarnaast ook van groot belang 
om kennis te verankeren in de regio. 
 
7.  Afsluiting 
Hans Bouterse sluit de vergadering om 22:40 uur, bedankt Frans Feldberg voor zijn boeiende presentatie en 
tevens, namens het bestuur van de OFS, alle aanwezigen voor hun komst.  


