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ALV OFS 
Onderwerp:  Verslag - ALV Ondernemers Federatie Schagen  
Datum:   Donderdag 4 november 2021 
Tijdstip:   20:00 tot 22:00 uur 
Locatie:   De Klok te Warmenhuizen 
Aanwezigen:  Ongeveer 65 aanmeldingen vooraf en enkele ondernemers die zich niet vooraf  
    aangemeld hadden. 
 

 
1) Openingswoord 

Hans Bouterse opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 

2) Algemeen OFS 
Hans Bouterse geeft aan dat het voor bijna iedereen een zwaar jaar is. Zowel zakelijk als privé hebben veel 
mensen te maken met allerlei onzekerheden en deze nemen toe. Het bestuur van de OFS vindt het fijn dat deze 
bijeenkomst weer fysiek plaats kan vinden en dat ondernemers uit de gemeente Schagen elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Deze avond zal gestart worden met informatieverstrekking over de OFS. Na een korte pauze zal 
gastspreker Martin Visser het woord nemen. Het tweede deel van deze avond is in overleg en in samenwerking 
met Zakenclub ‘t Zand en Industrie & Bedrijvengroep Schagen georganiseerd.  
 
Hans Bouterse blikt terug op jaargang 2020. Elk kwartaal heeft er overleg plaatsgevonden met een 
afvaardiging vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen. Dit zijn goede en 
constructieve vergaderingen, waarbij uiteenlopende onderwerpen besproken worden. Maandelijks heeft Hans 
Bouterse kort overleg met wethouder Beemsterboer om actuele ontwikkelingen te bespreken.  
Enkele onderwerpen waar de OFS zich in het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden zijn o.a. het belang van 
goede huisvesting voor arbeidsmigranten, ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur (o.a. de extra vaste 
oeververbinding, veiligheid N9, ontsluiting Muggenburg Zuid en N245/ Debbemeerweg), de vergevorderde 
plannen rondom het oprichten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) met als doel bedrijven die 
bezig zijn met innovatie en duurzaamheid te ondersteunen en bijvoorbeeld de beperkte mogelijkheden in onze 
regio om stroom terug te leveren waardoor het voor ondernemers niet interessant is om te investeren in 
uiteenlopende duurzaamheidsontwikkelingen. OFS maakt deel uit van het Koepeloverleg. In dit overleg 
worden ondernemerszaken besproken die de gemeentegrenzen overschrijden (Texel, Den Helder, Hollands 
Kroon en gemeente Schagen). In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De OFS heeft input geleverd 
en heeft alle politieke partijen aangeschreven om hen te informeren over voor ondernemers belangrijke 
onderwerpen. Helaas heeft er tot nu toe maar één partij gereageerd. Het bestuur van de OFS heeft aangegeven 
het dit jaar nog niet te zien zitten om een ondernemersverkiezing te organiseren.  
 

3) Toelichting financiën OFS  
Nen Sneekes geeft een korte toelichting over de financiële situatie van de OFS. Zij presenteert de jaarcijfers 
over jaargang 2020. De toeristische sector heeft garant gestaan voor de kosten van het toeristisch 
informatiemagazine, aangezien het door de ontwikkelingen rondom Corona onduidelijk was of de inschatting 
van de inkomsten door de advertentieverkoop gehaald zouden worden. Uiteindelijk waren de inkomsten van 
het magazine goed en heeft de sector weinig extra’s bij hoeven te dragen. Nen Sneekes geeft aan dat er door de 
ontwikkelingen rondom Corona bepaalde niet voorziene uitgaven zijn gedaan en dat er enkele bedragen zijn 
meegenomen in de bestemmingsreserve. Nen Sneekes geeft ook inzicht in de begroting van de OFS voor 
jaargang 2022. Na de behandeling van de begroting is er ruimte voor vragen.   
- Wim Smink merkt op dat er in de cijfers niet gerekend wordt met de tijdens de ALV van 2019 vastgestelde 
verhoging naar 4% opslag op de OZB. Nen Sneekes geeft aan dat de gemeente hier niet in mee wilde gaan. Wim 
Smink benoemt dat hij het opmerkelijk vindt dat de gemeente hier niet in mee is gegaan, terwijl het een verzoek 
was vanuit de ondernemers zelf. Nen Sneekes geeft aan dat de OFS het wel voor elkaar heeft gekregen dat het 
bedrag nu jaarlijks geïndexeerd wordt. Hierdoor krijgt de OFS, na jaren een vast bedrag te hebben ontvangen, 
nu daadwerkelijk 3% van de totale opbrengsten van de OZB-opslag niet woningen.  
 
De aanwezigen hebben verder geen vragen. De cijfers worden akkoord bevonden en vastgesteld. 
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4) OFS sector Agribusiness – Nen Sneekes, voorzitter OFS sector Agribusiness 
Nen Sneekes geeft aan dat de sector een nieuw lid heeft, namelijk Irene Kramer. De sector is heel blij met de 
goede samenwerking met LTO. Er is bijna bij elk sectoroverleg iemand vanuit de LTO aanwezig en er vindt 
veelvuldig tussentijds overleg plaats over onderwerpen die actueel zijn of ad hoc opgepakt moeten worden. 
Onlangs heeft er een verkeersonderzoek plaatsgevonden met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Met 
name de situaties bij Burgervlotbrug en Sint Maartensvlotbrug zijn zorgelijk. OFS heeft begrepen dat het nog 
minimaal 10 jaar gaat duren tot er plannen komen om de veiligheid van de N9 te verbeteren. De OFS gaat 
kijken of er bepaalde acties mogelijk zijn, waardoor het toch eerder aangepakt kan worden. De sector heeft zich 
inmiddels, net als LTO en enkele overige sectoren van de OFS, aangesloten bij de regionale gebiedstafel 
omtrent stikstof. Het blijven spannende ontwikkelingen en de OFS moet zich hier, ondanks dat het een landelijk 
verhaal is, in verdiepen aangezien het zeer nadelige gevolgen kan hebben voor ondernemers. Rondom de 
hoogte van landbouwvoertuigen konden er in 2021 ontheffingen aangevraagd worden. De sector heeft zich 
hier, samen met de LTO, enorm voor ingezet. De campagne “Wij rijden hier met én voor u” van de OFS, LTO, 
Cumela, Fietsersbond, diverse dorpsraden en gemeente Schagen wordt uitgelicht als voorbeeld in een 
provinciaal stuk omtrent verkeersveiligheid. Het is heel positief dat de provincie het als een voorbeeldproject 
bestempeld. Nen Sneekes geeft aan dat zij sinds dit jaar betrokken is bij Leader NHN en dat er binnen deze 
subsidieregeling enorm veel mogelijkheden zijn, ook voor ondernemers. Het is interessant om eens naar de 
voorwaarden te kijken. De sector heeft overleg gehad met de gemeente Schagen omtrent de gemeentelijke 
ambitie om 300.000 bomen/ struiken te planten in de gemeente. De gemeente is geïnformeerd over zaken 
waar men in de praktijk tegenaan loopt en waar zorgen over zijn. Het was een constructief overleg en de 
ambtenaren hebben toegezegd de input mee te nemen. WaakSaam betrekt de sector bij de planning van 
onderhoudswerkzaamheden en afsluitingen. In 2021 heeft de sector te kampen gehad met wateroverlast. De 
OFS is nu bezig om, samen met diverse betrokken partijen, een calamiteitenplan te ontwikkelen.  
 

5) OFS sector Horeca – Maike Zijp, voorzitter OFS sector Horeca   
Maike Zijp is sinds september 2020 voorzitter van de sector. Gezien de huidige situatie gaat het veelal over 
Corona gerelateerde zaken. Het is een hele lastige tijd voor horecaondernemers en de onzekerheden blijven. 
De sector wil graag het uitgaansgebied verfraaien. Maike Zijp is groot voorstander van het autoluw maken van 
De Markt in Schagen. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het tegengaan van het alcoholgebruik 
door minderjarigen. Door de huidige situatie zijn er nu heel veel thuisfeesten en hierdoor is er totaal geen zicht 
op wat er bij de 18-ers gebeurt. Een hele generatie gebruikt drugs en drinkt alcohol, zonder enig toezicht. Veel 
ouders gedogen het. De sector maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en wil dit graag aanpakken. De 
horecasector maakt zich ook zorgen over oneerlijke concurrentie. Maike Zijp zet zich in om de horecasector te 
promoten als goede en mooie sector om in te werken. Er is een enorm tekort aan personeel. Dit speelde al voor 
Corona en sinds de lockdowns is de sector veel personeel kwijtgeraakt. Maike Zijp is met enkele partijen 
waaronder de gemeente en het ROC, bezig om een nieuwe opleiding te starten vergelijkbaar met de Texel 
Academy. Het doel is om mensen met een taalachterstand, met een verblijfsvergunning, op te leiden tot kok. In 
een paar maanden tijd hebben zij samen een hele opleiding uit de grond gestampt. De opleiding zal in februari 
2022 of na de zomervakantie van start gaan.  

 
6) OFS sector Industrie & Bedrijven – Kees Mosch, voorzitter OFS sector Industrie & Bedrijven 

Kees Mosch geeft aan dat de sector diverse keren per jaar bij elkaar komt om belangrijke items met elkaar te 
bespreken. OFS maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid van de N9. Er gebeuren veel ongelukken en 
het is een belangrijke verkeersader in de gemeente Schagen. De gemeenten langs de N9 zijn bezig richting het 
Rijk om te kijken of er geld vrijgespeeld kan worden. De gemeente Schagen en de Kop van Noord-Holland zijn 
slecht bereikbaar. De sector voert regelmatig overleg om te kijken of er stappen gezet kunnen worden t.b.v. de 
bereikbaarheid. De extra vaste oeververbinding blijft ook op de agenda staan. Woningbouw blijft een lastig 
verhaal. Wethouder Beemsterboer zet zich in voor ontwikkelingen op dit gebied, echter blijft het lastig. 
Bestemmingsplanprocedures duren tergend lang. Recentelijk stond er over Callantsoog een voorbeeld in de 
krant. Jongeren kunnen zich niet fatsoenlijk huisvesten in de dorpen van onze gemeente, met alle gevolgen van 
dien voor de leefbaarheid, economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. De sector heeft input geleverd 
voor de Omgevingsvisie waar de gemeente op dit moment druk mee bezig is. Er zijn na jarenlange inspanningen, 
belangrijke ontwikkelingen gaande rondom de aanleg van glasvezel. Het huidige elektriciteitsnetwerk voldoet 
niet. Liander kan nieuwe bedrijven niet aansluiten en daarbij kan stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen niet 
terug geleverd worden. Hierdoor is het voor ondernemers niet interessant om te investeren in duurzame 
energie. Een jaar geleden heeft er, op aandringen van de OFS en in samenwerking met Liander, een 
informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Rondom de bedrijventerreinen is de sector bezig om te kijken wat er 
op de lange termijn wenselijk is. De terreinen beginnen nu vol te raken. Waar kunnen er nog uitbreidingen 
plaatsvinden of bedrijventerreinen ontwikkeld worden binnen de gemeente Schagen? De Regionale Energie 
Strategie (RES) gaat ons allemaal raken. We moeten klimaatneutraal gaan opereren en innoveren op dit gebied.  
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7) OFS sector Recreatie & Toerisme – Kees de Wit, voorzitter OFS sector Recreatie & Toerisme 
Kees de Wit geeft aan dat de sector in de afgelopen periode vooral bezig is geweest met de toeristenbelasting. 
De gemeente heeft het voornemen om de toeristenbelasting in 2022 met 20 % te verhogen. Met deze 
verhoging kan de gemeente de begroting sluitend krijgen. Er zijn al veel boekingen voor 2022 gedaan en hierbij 
is het oude belastingtarief gehanteerd. Als deze verhoging doorgezet wordt, moet de sector zelf het verschil 
betalen. Tijdens de Begrotingsraad van 9 november zullen in ieder geval tien recreatieondernemers gaan 
inspreken. De sector hoopt dat de raad zal vasthouden aan het eerder afgesproken tarief. LTO is ook tegen de 
verhoging. Kees de Wit geeft aan dat de OFS een brief heeft gestuurd, gericht aan alle politieke partijen die 
gaan deelnemen aan de gemeenteraadverkiezingen. De sector heeft dit keer geen speerpunten aangeleverd, zij 
hebben de partijen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te treden en van gedachten te wisselen. Tot nu toe 
hebben VVD, Jess Lokaal en CDA gereageerd. Er komt bijna 3 miljoen Euro binnen vanuit de toeristenbelasting. 
De sector zou graag zitting willen in de regiegroep die wordt benaderd omtrent de planning van 
wegwerkzaamheden en afsluitingen (Bereikbaarheid Leefbaarheid Vervoer Communicatie). Dit zodat er ook 
een toeristische visie over infrastructurele plannen komt. Tijdens de Coronaperiode hebben enkele 
ondernemers de krachten gebundeld en is er een gezamenlijke campagne ontwikkeld, met als doel het gebied 
online te promoten. OFS heeft deze campagne ondersteund. De campagne hangt onder de koepel van Holland 
Boven Amsterdam (HBA). Er wordt nu gekeken of dit ook voor de andere kustplaatsen opgezet kan worden. 
GREAT heeft aangegeven wederom een toeristisch informatiemagazine te gaan maken voor jaargang 2022. 
Het magazine is een enorm succes en papieren promotie blijft belangrijk. Door de inzet van de lokale politiek 
heeft de Kustbus afgelopen jaar kunnen rijden. Hopelijk zal dit ook in 2022 uitgevoerd worden. Als laatste 
onderwerp benoemt Kees de Wit ook het belang van een goede digitale infrastructuur.  
 

8) OFS sector Detailhandel – Henk van Zanten, voorzitter OFS sector detailhandel 
Henk van Zanten geeft aan dat er vanuit elke lokale ondernemersvereniging waar detaillisten bij betrokken zijn 
een afvaardiging in de sectorcommissie zit. De sector komt een aantal keer per jaar bij elkaar om actuele 
ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Henk van Zanten geeft aan dat er bij de detailhandel minder klappen 
zijn gevallen door de verdeling en mogelijkheden voor online en fysiek winkelen. Ondernemers in de 
detailhandel die zowel online als fysiek verkopen, draaien over het algemeen goed. De trend om meer lokaal te 
kopen is nog steeds van kracht. Daarbij zoekt de consument naar gezelligheid tijdens het winkelen. De sector 
probeert ondernemers te ondersteunen. Een actuele vraag is bijvoorbeeld gericht op de koopavonden en 
koopzondagen. Hoe ga je daarmee om? Als niet alle ondernemers meedoen aan een koopavond of koopzondag 
ontneemt dat de kracht van het winkelen in het centrum. Je moet het of allemaal doen, of niet. Deze discussie 
zal nu in de kern Schagen gevoerd worden, samen met Schagen Marktstad. De verwachting is dat er op termijn 
meer behoefte is aan koopzondagen en deze sterker zullen worden. De winkelgebieden in alle kernen moeten 
hun eigen winkelbestand houden, dit ten behoeve van de lokale economie en de leefbaarheid. In de kern 
Schagen is nu een Bedrijven Investeringszone (BIZ) ingesteld voor een periode van vijf jaar. Dit is een 
afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving middels het 
leveren van een financiële bijdrage. Free-riders worden met een BIZ uitgesloten. Op dit moment wordt er een 
bestuur opgericht. Schagen Marktstad zal de BIZ beheren. De promotie van Schagen moet met elkaar gedragen 
worden. Mogelijk willen andere plaatsen/ zones het ook. Het bestuur van de OFS wacht de ontwikkelingen af.  
 

9) Statuten e.d. 
Henk van Zanten geeft een korte toelichting. Alle aanwezigen hebben de conceptdocumenten toegestuurd 
gekregen. Er worden enkele kleine wijzigingen voorgelegd aan de aanwezigen en de OFS heeft een 
huishoudelijk reglement en een rooster van aftreden opgesteld. Omtrent het rooster van aftreden wordt 
vastgesteld dat de bestuursleden 1 maal voor 6 jaar benoemd worden en vervolgens 2 maal voor 3 jaar. Mocht 
er daarna nog verlenging wenselijk zijn, dan kan dat bij uitzondering en na goedkeuring. Tussentijds vinden er 
evaluatiemomenten plaats over het functioneren. Wim Smink, voorzitter IBS, geeft aan dat hij betrokken is 
geweest bij het opstellen van de oorspronkelijke statuten. Hij kan zich vinden in de strekking van de 
voorgestelde en voorliggende wijzigingen en documenten, maar zou de documenten graag samen met Henk 
van Zanten door willen nemen en willen perfectioneren op detailniveau.  
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met de voorliggende documenten en de voorgestelde wijzigingen. 
Daarbij geven zij Henk van Zanten en Wim Smink mandaat om samen de punten en komma’s op de i te zetten.  
 

10) Vragen 
Er zijn verder geen vragen.  
 

11) Pauze 
Hans Bouterse geeft aan dat er een korte pauze is.  
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12) Gastspreker Martin Visser 

Martin Visser geeft aan dat hij tijdens zijn verhaal in zal gaan op lokale thema’s die in veel plaatsen spelen. De 
vraag is of het op dit moment goed gaat met de economie of juist niet? De economie gaat als een stuiterbal heen 
en weer tijdens de coronaperiode. Verstoring van diverse handelsstromen had in eerste instantie een enorme 
impact op de productie. Toen de lockdown ingesteld werd, kwam er minder vraag. Op dit moment zijn 
uiteenlopende materialen en grondstoffen lastig te krijgen. Als er geen sprake van Corona was geweest, was de 
economie verder doorontwikkeld. Dit betekent dat er dus wel degelijk veel is misgelopen. Martin Visser geeft 
aan dat er ook grote regionale verschillen zijn. Het algemene gevoel is dat de coronasteun van de overheid wel 
heeft geholpen om onze economie draaiend te houden. Als je de economische situatie van Nederland vergelijkt 
met overige landen, komt Nederland er goed uit. Er is ongeveer 40 miljard Euro aan steun uitgegeven door het 
Rijk, maar ook 40 miljard Euro aan overige corona gerelateerde zaken, waaronder vaccins e.d.. De voorspelling 
is dat men na lockdowns weer gretig gaat uitgeven. Op dit moment is er geen specifieke angst of 
terughoudendheid bij consumenten. Ook vele bedrijven zien het nu in toenemende mate weer zitten om te 
investeren, maar het blijft nog wel bescheiden. Er is veel geld uitgegeven door het Rijk, maar de staatsschuld is 
niet enorm toegenomen. Dit komt doordat een goed draaiende economie ervoor zorgt dat de staatsschuld 
meevalt. Het is prettig dat er geen enorme rekening ligt voor toekomstige generaties. Ongeveer 20 van de 40 
miljard Euro staatssteun betrof een lening of uitstel van betalingen. De verwachting is dus dat er nog ongeveer 
20 miljard Euro terugkomt. Martin Visser geeft aan dat het de komende maanden spannend zal worden 
aangezien bepaalde uitgestelde betalingen in deze periode gedaan moeten worden. Zal er een 
faillissementsgolf komen? Risico’s voor de economie zijn nieuwe lockdowns, verstoring van productieketens, 
krapte op de arbeidsmarkt, het einde van de coronasteun en de loonprijs. Het aantal vacatures stijgt, er is grote 
krapte op de arbeidsmarkt en er zijn verschuivingen op de arbeidsmarkt zichtbaar. De politieke agenda is 
ongeveer hetzelfde als vier jaar geleden. Dit betekent dat de speerpunten met name gericht zijn op 
ontwikkelingen in de huizenmarkt, het klimaat, het onderwijs, het belastingstelsel, de zorg en de arbeidsmarkt. 
Wat gaat het politieke klimaat worden?  Houdt de politiek van ondernemers?  
 

13) Afsluiting en Netwerkborrel  
Hans Bouterse bedankt Martin Visser voor zijn inspirerende verhaal en alle aanwezigen voor hun komst.  
 


