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1.1 Ondernemers Federatie Schagen 
OFS behartigt de belangen van alle ondernemers in de gemeente Schagen, daar 
waar het individuele belangen en de belangen van de aangesloten 
ondernemersverenigingen overstijgt. De OFS is een centraal aanspreekpunt, 
voor zaken die ondernemers uit de gemeente Schagen raken. Er wordt door het 
Dagelijks Bestuur en de sectorbesturen veelvuldig gevraagd en ongevraagd 
advies gegeven aan o.a. de gemeente Schagen en de provincie omtrent 
beleidsstukken en ondernemerszaken. Daarnaast ontwikkelt en ondersteunt de 
OFS projecten en activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente 
Schagen ten goede komen. De OFS beheert het ondernemersfonds. In dit fonds 
zitten gelden vanuit een opslag op de OZB (niet woningen) en de 4 cent regeling 
toeristenbelasting. Door deze vorm van financiering zijn er geen free-riders. Het 
bestuur van de OFS heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een professionele 
organisatie te worden, die inhoudelijk goede resultaten boekt, steeds meer 
bekendheid verwerft en (boven)regionaal werkzaam is. 
 
1.2 Bestuursleden  
De OFS is opgedeeld in vijf sectoren: Detailhandel, Industrie & Bedrijven, 
Agribusiness, Recreatie & Toerisme en Horeca. De voorzitters van deze 
sectorbesturen vormen, tezamen met de onafhankelijk voorzitter, het bestuur. 
De sectorvoorzitters en -bestuursleden zetten zich vrijwillig en belangeloos in 
t.b.v. ontwikkelingen die positieve gevolgen met betrekking tot het 
ondernemerschap in de gemeente Schagen met zich meebrengen en de 
ontwikkeling van projecten. Hier staat geen vergoeding tegenover. De 
tijdsbesteding van de sectorvoorzitters varieert per sector en periode, maar is 
gemiddeld 1 tot 6 uur per week. De algemeen voorzitter besteedt gemiddeld 16 
uur per week aan OFS. In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag wordt per sector een 
korte uitleg gegeven over een aantal belangrijke zaken en projecten die speelden 
in 2021. 
 
1.3 Continuering Ondernemersfonds  
Eind 2021 hebben de OFS en gemeente Schagen nieuwe afspraken gemaakt, 
rondom de continuering van het Ondernemersfonds. Hans Bouterse en 
wethouder Beemsterboer hebben eind 2021 een handtekening gezet op de 
nieuwe overeenkomst voor de periode van 2022 t/m 2025. 
 
1.4 Speerpuntennotitie 
Om richting te geven aan haar beleid heeft de OFS een aantal speerpunten 
vastgesteld. Deze zijn vormgegeven en gebundeld in een speerpuntennotitie 
welke te downloaden is via ondernemendschagen.nl. Het is een dynamische 
notitie, die jaarlijks door de bestuursleden inhoudelijk getoetst wordt op 
relevantie en actuele ontwikkelingen. De OFS vraagt in de speerpuntennotitie 
o.a. specifiek aandacht voor: 
1) Een goed overleg tussen bedrijfsleven en gemeente.  
2) Ruimte voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme door het versterken 
van bestaande kwaliteiten, het optimaal faciliteren van toeristische 
ondernemers en een voortdurende inzet op kwalitatieve uitbreiding. 
3) Ruimte voor de ontwikkeling van agribusiness door het faciliteren van 
ondernemers in de agribusiness om ontwikkelingen in onder meer schaalgrootte 
en duurzaamheid mogelijk te maken. 
4) Goede en voldoende infrastructuur, zowel lokaal als regionaal, waaronder het 
opwaarderen van de bestaande verbindingen over het Noord-Hollands Kanaal 
en de extra vaste oeververbinding ter versterking van de onderlinge  

http://www.ondernemendschagen.nl/
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verbondenheid in de gemeente en daarbij ook de veiligheid in en 
aantrekkelijkheid van de regio voor ondernemers, bewoners en bezoekers. 
5) Een duidelijke gemeentelijke visie op de bedrijventerreinen in de gemeente, 
waarbij er voldoende ruimte moet zijn om te ontwikkelen, maar overaanbod 
voorkomen moet worden met specifieke aandacht voor de ruimte bij kleinere 
kernen en de hogere milieucategorieën. 
 
1.5 Overlegstructuur 
Ondernemers Federatie Schagen – bestuurlijk 
In 2021 hebben er negen bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Door de 
regelmatige en structurele overlegstructuur is het mogelijk om dwarsverbanden 
te leggen tussen de sectoren. Daarbij kan er snel geschakeld worden. De 
onderlinge samenwerking is goed. Er is regelmatig contact tussen de 
verschillende sectoren en met de ondernemersverenigingen. 
Vertegenwoordigers vanuit laatstgenoemde maken veelal deel uit van de 
verschillende sectorbesturen. Hierdoor weet de OFS ook wat er lokaal en binnen 
de verschillende verenigingen speelt. De sectorbesturen hebben allemaal een 
eigen overlegstructuur. 
Gemeentelijk 
In 2021 heeft het bestuur van de OFS vier keer overleg gehad met een 
afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Schagen. Twee vergaderingen waren digitaal en twee fysiek. In 2021 hebben er, 
gezien de omstandigheden rondom Corona, geen bedrijfsbezoeken 
plaatsgevonden. De wethouder economische zaken, waar de onafhankelijk 
voorzitter van de OFS tevens elke maand kort overleg mee heeft over actuele en 
lopende zaken, is bij elke vergadering aanwezig geweest. De overige 
collegeleden zijn aangesloten wanneer er agendapunten uit hun portefeuille 
behandeld werden. Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen sluiten bij 
deze vergaderingen tevens ambtenaren aan. Incidenteel heeft de OFS ook apart 
overleg met ambtenaren over bepaalde zaken. Met de gemeente is in 2021 
onder andere gesproken over: Verkeerscirculatieplan, horeca (en terrassen), 
ontwikkelingen woningbouw, gevolgen Masterplan 1.0 Provincie NH, 
ontwikkelingen en uitbreiding industrieterreinen, verkeersveiligheid (o.a. N9), 
toeristenbelasting (ook in combinatie met huisvesting arbeidsmigranten), Pallas, 
Makado, Bestemmingsplan Lagedijk, status bomen planten gemeente Schagen, 
wateroverlast door hevige regenval, aansluiting N504, ROM, RES, aanpak en 
tegengaan groeiend aantal “thuiskroegen”, arbeidsmigrantenhuisvesting, 
omgevingsvisie, parkeren, wisseling ambtenaren en personeelsbezetting 
gemeente Schagen, De Kop Werkt, evenementen, asfaltcentrale, 
bedrijventerreinen Warmenhuizen en Waarland, HVC locatie, openbare 
toiletten, riolering buitengebied en het energiebesparingsakkoord. Tevens zijn 
ook de gevolgen voor ondernemers inzake de Coronacrisis besproken.  
Regionaal 
Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. In 2020 is het z.g. 
Koepeloverleg weer opgestart. In de Koepel zijn vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verenigd. In dit 
overleg wordt gesproken over onderwerpen die ons gezamenlijk raken, zoals 
infrastructuur, Regionale Energiestrategie, economisch herstel, behoefte 
uitbreiding bedrijventerreinen e.d.. In 2021 heeft de Koepel een nieuwe 
voorzitter gekregen. Ook hebben er overleggen plaatsgevonden met de Koepel 
en de wethouders economische zaken van de vier gemeenten. Dit zijn 
waardevolle overleggen, waarbij er veel informatie uitgewisseld wordt. Een 
vertegenwoordiger vanuit de Koepel heeft zitting in het Economisch Forum (EF). 
Dit is een overlegorgaan namens het bedrijfsleven van Holland Boven 
Amsterdam. Dit orgaan overlegd regelmatig met de Gedeputeerde van de 
Provincie over zaken die spelen in de Noordkop. Het bedrijfsleven moet 
betrokken worden bij plannen die ondernemers raken, gericht op bijvoorbeeld 
ontwikkelingen van de toeristische sector, infrastructurele ontwikkelingen en 
het woningbouwbeleid van de Provincie.  
Provinciaal 
In 2021 heeft de OFS omtrent diverse onderwerpen contact gehad met de 
provincie.  
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Landelijk 
Er is veelvuldig overleg gevoerd met landelijke partijen, waaronder de 
brancheorganisaties zoals RECRON-HISWA, KHN en Cumela.  
 
1.6 Samenwerking 
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2021 heeft de OFS samengewerkt 
met meerdere lokale en regionale partners, waaronder de gemeente, zakenclubs 
en ondernemersverenigingen, t.b.v. het realiseren van projecten en 
ontwikkelingen. Ook heeft de OFS in 2021 regelmatig overleg gehad met de LTO 
Noord afdeling HLS en zijn er gezamenlijk bepaalde onderwerpen opgepakt en 
projecten georganiseerd. De bestuursleden van de OFS hebben regelmatig 
zitting (genomen) in diverse advies-, werk- en/of projectgroepen gericht op 
bepaalde onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld de Lokale Actiegroep (LAG) van 
Leader, het centrale orgaan die een actieve aanjagende en verbindende rol heeft 
in het gebied (Nen Sneekes – sector Agribusiness) en het Regionaal Advies 
College (RAC) van de provincie over detailhandelskwesties van winkels boven de 
1000 meter vrije verkoop oppervlakte (Henk van Zanten – sector Detailhandel). 
 
1.7 Communicatie 
Communicatie met/richting de ondernemers van de gemeente Schagen is van 
essentieel belang. Via diverse kanalen, waaronder de zakenclubs en 
ondernemersverenigingen, de website, nieuwsbrieven, sociale media, de media 
en het OFS Magazine, wordt getracht alle ondernemers uit de gemeente te 
bereiken.  
In 2021 heeft de OFS in totaal tien nieuwsbrieven verzonden. Dit middel wordt 
door de OFS in toenemende mate ingezet om ondernemers te informeren. In 
deze nieuwsbrieven wordt voor ondernemers interessant nieuws opgenomen, 
onder andere over wegafsluitingen en onderhoud, bepaalde subsidie- en/of 
financieringsmogelijkheden of trainingen, ondernemersbijeenkomsten, 
beleidswijzigingen en bijvoorbeeld gemeentelijk of provinciaal nieuws. Via de 
nieuwsbrief worden ruim 1000 ondernemers digitaal aangeschreven.  
Via de website kunnen ondernemers uit de gemeente Schagen informatie vinden 
over relevante ondernemersonderwerpen, over de OFS en over bijeenkomsten 
van de OFS. De website is een medium waarmee alle ondernemers uit de 
gemeente Schagen geïnformeerd kunnen worden. Middels de nieuwsbrief 
worden ondernemers gestimuleerd om de site te bekijken. Op de website 
worden ook voor ondernemers belangrijke nieuwsberichten geplaatst. In 2021 
heeft de OFS de website vernieuwd. Hierdoor is de informatie beter vindbaar. 
De site is nu overzichtelijker en daarbij worden ook de sectorvoorzitters op een 
mooie manier gepresenteerd. De voorzitters zijn het gezicht van de OFS.  
Het OFS Magazine wordt gemaakt voor en door ondernemers uit de gemeente 
Schagen. Zeeman Reclame Groep verzorgt de invulling en verspreiding van het 
magazine. De voorzitter van de OFS maakt deel uit van het redactieteam. 
Middels het magazine worden ondernemers geïnformeerd over belangrijke 
zaken en er worden interessante en innovatieve ondernemers uitgelicht. Het 
OFS Magazine wordt verzonden naar ondernemers uit de gemeente Schagen én 
het is te downloaden via de website van de OFS. Het magazine heeft een oplage 
van 3.000 stuks en verschijnt 4x per jaar.  
Met als doel de communicatie richting ondernemers te verbeteren en wellicht 
een nieuwe doelgroep aan te spreken is in 2020 een plan uitgewerkt voor het 
beter en breder inzetten en gebruiken van sociale media. OFS heeft hier een 
externe partij voor benaderd. She knows how voert vanaf eind 2020 de sociale 
media uit voor de OFS. In 2021 is hier actief op ingezet. OFS probeert 
ondernemers te bereiken via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Ook is 
er, ten behoeve van de sociale media, gewerkt aan het uitbreiden van de eigen 
fotodatabase.  
 
1.8 Bijeenkomsten  
Georganiseerd door OFS 
De OFS heeft in 2021, gezien de omstandigheden en maatregelen tegen het 
coronavirus, slechts twee bijeenkomsten voor ondernemers uit de gemeente 
Schagen, georganiseerd.  
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Campagne verkeersveiligheid: Wij 
rijden hier mét en voor u 

Op 20 oktober 2021 organiseerde de OFS een avond voor Retailondernemers 
gericht op kansen na corona en “online-geweld”. Met als doel inspiratie op te 
kunnen doen voor de komende tijd. Gezien het lage aantal aanmeldingen heeft 
de OFS helaas moeten besluiten deze bijeenkomst af te gelasten. 
Op 4 november 2021 vond de ALV van de OFS plaats. Tijdens de ALV hebben de 
sectorvoorzitters aangegeven wat zij de afgelopen periode gedaan hebben en 
welke onderwerpen er de komende periode opgepakt worden. Ook is er inzicht 
gegeven in de financiën over jaargang 2020 en de begroting 2022. Er zijn enkele 
statutaire wijzigingen voorgesteld en akkoord bevonden door de aanwezigen. Na 
dit deel heeft gastspreker Martin Visser de aanwezigen geïnspireerd. Martin 
Visser is columnist, verslaggever en journalist op het gebied van economie, 
financiën, politiek en Europa. Hij heeft op een begrijpelijke manier inzicht 
gegeven in de complexe wereld van de economie. Hij is ingegaan op de 
economische ontwikkelingen, voor en na corona. Heeft de verwachtingen van de 
invloed van de kabinetsformatie op het economisch beleid toegelicht. Ook is hij 
ingegaan op de woningmarktproblematieken, de renteontwikkelingen, de 
energiemarkt en technologische ontwikkelingen. Het tweede deel van de 
bijeenkomst heeft de OFS gezamenlijk met IBS en Zakenclub ’t Zand 
georganiseerd. Er waren veel ondernemers aanwezig en de betrokken partijen 
kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.  
In 2021 is het onderzoek omtrent het betrekken van jonge ondernemers bij de 
OFS enigszins stilgelegd, dit aangezien er door corona weinig mogelijkheden 
waren tot het organiseren van fysieke netwerkbijeenkomsten.  
Netwerkbijeenkomst en Verkiezing van dé Ondernemers van het jaar  
De OFS is van mening dat de ondernemersverkiezing een toegevoegde waarde 
heeft en een bijdrage levert aan de promotie van het ondernemerschap in de 
gemeente Schagen. In het najaar van 2020 heeft het bestuur echter besloten om 
de netwerkbijeenkomst en ondernemersverkiezing in verband met de beperkte 
mogelijkheden en de onzekerheden die de maatregelen rondom corona met zich 
meebrachten, geen verkiezing te organiseren.  
Georganiseerd door overige partijen 
De bestuursleden van de OFS hebben in 2021 regelmatig fysieke en digitale 
bijeenkomsten bijgewoond omtrent specifieke onderwerpen. Hier wordt door de 
OFS veel waarde aan gehecht. Tijdens deze bijeenkomsten worden de 
bestuursleden gevoed met informatie over belangrijke en actuele onderwerpen, 
wordt input geleverd en daarnaast is het van belang om in contact te treden met 
ondernemers, overheidsinstanties en overige partijen. Bijeenkomsten die de 
OFS heeft bijgewoond waren o.a. gericht op het Verkeerscirculatieplan, 
verkeersveiligheid en RES. 
 
1.9 Projecten OFS 
De OFS houdt zich bezig met de uitvoering en/of ondersteuning van diverse 
projecten. In veel gevallen betreffen dit langlopende of jaarlijks terugkerende 
projecten, waaronder onderwijs en opleidingen, het opwaarderen van de 
winkelstraten (bloembakken) en de uitgave van de toeristische informatiegids. In 
sommige gevallen zijn er geen specifieke uitgaven gedaan. De bestuursleden 
hebben zich echter wel ingezet t.b.v. de uitvoering van de projecten. Hier staat 
geen vergoeding tegenover. De projecten worden verder toegelicht in hoofdstuk 
2 van dit jaarverslag.  
Sinds 2016 worden, op initiatief van de OFS, de winkelstraten in diverse kernen 
in de gemeente Schagen opgewaardeerd. Middels plaatsing van bloembakken 
vindt er verfraaiing van de winkelgebieden plaats. De OFS neemt 50% van de 
totale kosten op zich. De overige benodigde middelen, t.b.v. de uitvoering van dit 
prachtige samenwerkingsproject, stellen de betrokken plaatselijke 
ondernemersverenigingen beschikbaar.  
In 2019 is op initiatief van de OFS sector Agribusiness, na signalen van inwoners 
uit de gemeente Schagen, een campagne opgezet onder de titel ‘Wij rijden hier 
met en voor u’. Met deze campagne wil de sector meer begrip kweken voor de 
verkeersveiligheid op de binnenwegen in de gemeente Schagen, waar het 
landbouw- en transportverkeer en het langzaam verkeer rijden. Het doel is om 
met name het fietsverkeer te waarschuwen voor en bewust te maken van het 
landbouw- en transportverkeer. In 2021 hebben er gezien de omstandigheden 
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rondom corona, weinig activiteiten rondom de campagne plaatsgevonden. Zodra 
het weer kan, worden de activiteiten weer opgepakt. 
Bij Land van Fluwel in Sint Maartensvlotbrug is in september 2021 een 
maïsdoolhof geopend. Het doolhof is gerealiseerd door OFS, LTO Noord en de 
KAVB. Met het maïsdoolhof probeerden de betrokken partijen samen de 
agrariërs en hun belangrijke werk op een positieve manier onder de aandacht te 
brengen. Er zijn speciale activiteiten georganiseerd en basisschoolleerlingen 
konden een speurtocht doen. Leden van LTO en ondernemers uit de gemeente 
Schagen die met hun kinderen wilden komen, konden zich gratis aanmelden. 
Deze activiteit was zeer succesvol en is positief ontvangen.  
De sector Recreatie & Toerisme heeft jaarlijks een aanvullend bedrag te 
besteden aan projecten die de sector ten goede komen. Deze gelden zijn 
afkomstig uit de “4 cent regeling” en geoormerkt voor projecten gericht op de 
toeristische sector. In 2021 heeft de sector diverse projecten georganiseerd en 
financieel ondersteund, waaronder het Toeristische informatiemagazine, een 
videoreportage en aanvullende campagne gericht op de digitale lokale promotie 
van de gemeente Schagen, het uitzetten van een prijsvraag met een 
promotioneel doeleinde, ondersteuning Holland Boven Amsterdam en een 
uitgave van een wandelbrochure. 
De coronacrisis heeft ook een aantal van onze sectoren in de gemeente Schagen 
hard geraakt. In verband met corona heeft de OFS ook in 2021 diverse acties 
gevoerd met als doel ondernemers te ondersteunen. Zo zijn extra bijdragen 
beschikbaar gesteld voor bepaalde projecten en heeft de OFS de in 2020 
opgestarte campagne “Wees loyaal en koop lokaal” herhaald. Laatstgenoemde 
met als doel bewoners uit onze gemeente te overtuigen en te stimuleren om 
lokaal te kopen en lokale ondernemers te ondersteunen.  
Financiële ondersteuning lokale initiatieven 
Een bruisend verenigingsleven en toonaangevende initiatieven en activiteiten 
zijn belangrijk voor de gemeente Schagen en komen het ondernemersklimaat ten 
goede. Er worden in onze gemeente vele activiteiten ontplooid waar 
ondernemers direct de vruchten van kunnen plukken en/of die de 
naamsbekendheid van de gemeente vergroten. De OFS heeft een 
sponsorcommissie en voorwaarden omtrent het verkrijgen van financiële 
ondersteuning. Deze zijn terug te vinden op de website. De activiteiten komen 
bijvoorbeeld in aanmerking als deze bijdragen aan de promotie van de gemeente, 
er ook tegenfinanciering beschikbaar is, het lokale bedrijfsleven bij de activiteit 
betrokken wordt en het een directe toegevoegde waarde heeft voor 
ondernemers. Ook in 2021 konden veel activiteiten en/of evenementen niet 
doorgaan. In het afgelopen jaar heeft de OFS onder andere een bijdrage 
beschikbaar gesteld aan: WestFriese Folklore (€ 5.000,-), Bloemrijk Schagen  
(€ 750,-), ondersteuning van december activiteiten van plaatselijke 
ondernemersverenigingen en diverse overige kleinere bijdragen. 
OFS hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. 
De bijdrage aan de Schager Uitdaging (€ 1.000,-) is een financiële ondersteuning 
t.b.v. de missie van dit initiatief, om bedrijven te stimuleren maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen in concrete acties en daarmee het leefklimaat in de 
gemeente te verbeteren. De Schager Uitdaging stimuleert bedrijven 
bijvoorbeeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.  
Vanaf 2014 stelt de OFS gelden beschikbaar t.b.v. de sportverenigingen en 
verenigingen op het gebied van Kunst en Cultuur. De OFS stort deze gelden in 
een gemeentenoodfonds. Dit fonds wordt door de gemeente beheerd. 
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2.1 OFS sector Detailhandel 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 

 
 

 
 
Henk van Zanten                  
Marina Spaansen 
Willem Jan Stam, Rick Jongeneel, 
Herman Leguit, Cor Posthumus, 
Roger Moonen en Frank van Graas 

 
Pas tegen het einde van 2021 begon alles in de detailhandel weer terug te 
komen. Bij veel winkels waren de deuren wel open om klanten te ontvangen 
maar met een aantal belemmeringen. Het was geen eenvoudige periode.  
In de kranten en andere communicatiemiddelen heeft u kunnen lezen dat er bij 
de detailhandel niet de zwaarste klappen zijn gevallen. Onze collega-
ondernemers van de horeca hadden het veel moeilijker. 
In onze regelmatige overleggen met alle vertegenwoordigers van de detailhandel 
in onze gemeente hebben we veel gesproken over hoe we na deze periode 
verder kunnen. Wat hebben we geleerd? Is de huidige manier van ondernemen 
nog steeds goed? Is het gedrag van onze klanten veranderd? Dit horen we ons af 
te vragen. 
De klant heeft in ieder geval het internet nog meer ontdekt dan voor de corona 
periode. Komen ze terug naar de winkels? De toekomst zal het leren. 
Vorig jaar schreef ik dat de combinatie van een fysieke winkel en een website 
hebben waarschijnlijk de grootste kansen biedt. Je moet immers met je tijd 
meegaan. Wat we in ieder geval zien is dat de klant gevoelig is voor het lokaal 
kopen. Men heeft geen zin meer, op dit moment, om te gaan shoppen in hele 
drukke winkelstraten van de grote steden. De regionale winkelcentra, zoals 
Schagen, zijn heel kansrijk mits we daar als ondernemers goed op inspelen. Het 
gaat om sfeer in de winkels. Als Ondernemers Federatie Schagen hebben we een 
aantal communicatiemomenten gehouden met de tekst: Wees loyaal en koop 
lokaal. Daar werd goed op gereageerd. 
Een nieuwe ontwikkeling zijn de platformen. Veel verschillende leveranciers van 
producten sluiten zich aan bij bijvoorbeeld bol.com of Amazon.com. Een groot 
assortiment op één platform van producten. Gemak dient de mens. Op dit 
moment denkt een groep mensen in Schagen na over de mogelijkheden hiervan 
in onze regio. De opzet is om zoveel mogelijk samen te werken en daarmee de 
omzet bij onszelf te houden. Het lijkt me kansrijk, maar we zijn nog niet zo ver. 
In de dorpen van onze gemeente is het winkelbestand constant gebleven. Dat is 
mooi want het is heel belangrijk voor de leefbaarheid in die dorpen. De 
onderlinge samenwerking blijft goed. 
De fenomenen koopavond en koopzondagen blijven ons bezighouden. 
Persoonlijk denk ik dat de koopavonden zijn langste tijd hebben gehad. Maar ik 
heb graag ongelijk als de belangstelling gaat stijgen.  
De onderlinge samenwerking in de stad Schagen is goed, ook met de collega’s 
van de horeca. Schagen Marktstad is opgericht en gezamenlijk gaan we Schagen 
promoten.  
In 2021 was de verbouwing van het Makado in alle hevigheid gaande. Voordat 
we aan het zoete beginnen, moeten we eerst door het zure heen! We hopen in 
2022/ begin 2023 een prachtig overdekt winkelcentrum in onze gemeente te 
hebben wat de aantrekkelijkheid van Schagen nog sterker maakt. Want wat 
hebben we een mooie gemeente!! 

 
Henk van Zanten - sectorvoorzitter 
detailhandel@ondernemendschagen.nl  
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•  
2.2 OFS sector Industrie & Bedrijven  
 
Sectorvoorzitter  

Sectorvicevoorzitter  

Sectorbestuursleden  
 

Kees Mosch   
Piet Bakker 
Gustaaf Hoogland, Jac Kaan, Frank 
Snijder en Jos Berkhout  

 

 
Kees Mosch -sectorvoorzitter 
bedrijven@ondernemendschagen.nl  
 

Het sectorbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit IBS, Zakenclub ’t 
Zand, Zakengroep Waarland en Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe, heeft in 2021 
twee keer vergaderd. In deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over 
actuele zaken, worden gemeenschappelijke belangen en raakvlakken gezocht en 
deze worden eventueel samen opgepakt. Belangrijk onderwerp was uiteraard de 
coronacrisis, die vanaf maart 2020 veel bedrijven uit onze sector geraakt heeft. 
Voor de sector Industrie & Bedrijven lijkt de impact over de twee corona-jaren 
mee te vallen, maar de naweeën van deze twee jaren gaan we waarschijnlijk nog 
wel voelen. Zeker nu de inflatie sterk stijgende is. 
Ook dit jaar waren de belangrijkste onderwerpen weer het ‘woningbouwdossier’, 
het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk in onze regio, de Regionale Energie 
Strategie (RES) en de aanleg en verdere ontwikkelingen van bedrijventerreinen. 
Met betrekking tot woningbouw valt te melden dat diverse woningbouwplannen 
in een concrete fase zijn beland. In verschillende plaatsen binnen onze gemeente 
wordt nu gebouwd (bijv. Nieuw Glas/Tuitjenhorn) of gaat in de loop van 2022  
gebouwd worden (Landsheer/Warmenhuizen en Buitenvaert/Schagerbrug). Dit 
is een goede ontwikkeling, maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om aan de 
vraag voor woningen in onze gemeente tegemoet te komen. Ook werknemers 
van de Schagense ondernemingen hebben grote moeite om in onze gemeente 
een betaalbaar huis te vinden. Er moet daarom de komende jaren nog meer – 
grootschalig – gebouwd worden. De exorbitante huizenprijzen verhinderen dat 
jonge mensen naar onze regio verhuizen, wat de groei van het lokale 
bedrijfsleven kan gaan afremmen. Dit kan alleen maar verholpen worden als er 
veel meer gebouwd gaat worden. Wij zullen ons daarvoor blijven inspannen; met 
name naar de provincie. De RES heeft ook onze volle aandacht. Met name op 
diverse bedrijventerreinen binnen onze gemeente zijn we nu aan het 
onderzoeken, samen met de gemeente Schagen, of er mogelijkheden zijn om 
tussen bedrijven gezamenlijke energie- en duurzaamheidsafspraken te maken. In 
2022 zal dit concreet tijdens diverse bijeenkomsten worden toegelicht. Grote 
bottleneck hierbij is wel het ondermaatse elektriciteitsnetwerk dat onder beheer 
van Liander valt. Liander heeft afgelopen jaar wel een groot 
investeringsprogramma aangekondigd voor verbetering van de stroomcapaciteit 
in onze regio, maar het duurt nog tot zeker 2025 voordat alle problemen zijn 
opgelost. Een ander concreet punt is de verdere ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen in Schagen en onze regio. In Schagen is bijna geen perceel 
meer op een bedrijventerrein te koop. Ook regionaal begint dit probleem steeds 
meer te spelen. Onze sector zet dan ook zwaar in op de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen in onze gemeente. Voor het vitaal houden van onze lokale 
economie is dat van groot belang. Tot slot heeft de infrastructuur in onze 
gemeente zeker ook onze aandacht. De plannen van de provincie voor 
verbetering van de infrastructuur voor de komende jaren zijn bekend, waarbij we 
helaas nog geen verdubbeling van de N245 zien tussen Langedijk en Schagen. 
Ontwikkelingen zoals ontsluiting Muggenburg Zuid en opwaardering van de N9 
blijven we nauwgezet volgen. 
Het sectorbestuur vindt het erg belangrijk om ondernemers uit onze gemeente 
bij de OFS te betrekken. We hebben veel gezamenlijke belangen en daarom is 
het goed als we elkaar met enige regelmaat ontmoeten. Een mooie avond 
daarvoor was dan ook de ALV van de OFS op 4 november 2021 met als 
gastspreker Martin Visser. Deze bijeenkomst is in samenwerking met IBS en 
Zakenclub ’t Zand georganiseerd. Een bijzonder geslaagde avond, die we in 2022 
zeker gaan herhalen!   
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•  

2.3 OFS sector Agribusiness  
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 

 
 
Nen Sneekes  
Jan Jaap Hoogland 
Jochem Droog, Irene Kramer en 
Niels Houtenbos 

 

 
Nen Sneekes – sectorvoorzitter 
agribusiness@ondernemendschagen.nl 

De verkiezingen gevolgd door de langste formatie ooit in combinatie met corona 
maakten van 2021 een bijzonder jaar.  De agrarische sector werd als essentiële 
sector aangemerkt en daardoor konden deze ondernemers redelijk doorwerken. 
De workflow vanuit de overheid was echter niet overdadig, niet alleen door 
corona, maar ook door de aanhoudende stikstof problematiek. 2021 Was ook 
het jaar van het registreren van (land)bouwvoertuigen en het aanvragen van 
kentekens hiervoor. Lopende het jaar kregen ondernemers te maken met hoge 
energieprijzen, inflatie en schaarste aan grondstoffen, wat extreme 
prijsstijgingen tot gevolg had in 2021. In 2022 zullen we nog niet van de 
prijsstijgingen af zijn.  Dit heeft ook gevolgen voor onze sector. 
In 2021 hebben diverse zaken onze aandacht gehad. Het sectorbestuur heeft 
afscheid genomen van Nico Groot. Irene Kramer van 
landbouwmechanisatiebedrijf  W.N. Kramer heeft zitting genomen in het 
sectorbestuur. Bij alle sectorvergaderingen in 2021 is een vertegenwoordiger 
vanuit de LTO aangesloten. De ontheffing voor de hoogte van 
landbouwvoertuigen is in de eerste helft van 2021 in de gemeente Schagen 
gerealiseerd. De invoering van een landelijk loket bij de RDW voor ontheffingen 
(land)bouwvoertuigen heeft echter vertraging opgelopen. Naar verwachting is 
de invoering op z’n vroegst in 2024 gereed en mogelijk nog later. Dit betekent 
dat de aanvraag van hoogteontheffingen nog langer bij individuele 
wegbeheerders moet plaatsvinden.  
Rondom de stikstof problematiek wil de provincie met betrokken lokale partijen 
in de nabijheid van de Natura2000 gebieden de stikstofopgave aanpakken. Het 
gaat in onze regio om de duinen Den Helder-Schoorl. Aangezien onze sector ook 
nadelige gevolgen ondervindt en tevens een bijdrage moet leveren aan de 
stikstofreductie zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan de zogenaamde 
“gebiedstafels”. In het derde kwartaal hebben we deelgenomen aan de eerste 
bijeenkomst, de volgende bijeenkomsten volgen in 2022. 
De wateroverlast van juni 2021 had negatieve gevolgen voor onze sector. Onze 
mening was dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het 
liet afweten door niet snel en alert te reageren. Wij willen deze situaties in de 
toekomst proberen te voorkomen en hebben daar een positief overleg over 
gehad met HHNK. 
Landbouwverkeer in combinatie met verkeersveiligheid stond ook in 2021 hoog 
op onze agenda. Er heeft diverse keren overleg plaatsgevonden met o.a. de 
gemeente, provincie NH en WaakSaam. 
In september is er in samenwerking met LTO Noord een maisdoolhof 
gerealiseerd. De locatie was beschikbaar gesteld door Land van Fluwel. Het doel 
was om kinderen op een speelse wijze kennis te laten maken met de agrarische 
sector. Deze sector is niet weg te denken uit onze gemeente. We kunnen 
gezamenlijk terugkijken op een geslaagd, educatief en gezellig project.  
Er is overleg geweest met de gemeente en LTO over de ambitie van de gemeente 
rondom het planten van bomen en struiken in verband met het versterken van 
het landschap en ten behoeve van de vergroening. Ook is er gesproken over de 
door de gemeente beoogde locaties en aantallen. 
Bovenstaande is een greep uit de onderwerpen waar we zoal mee bezig zijn 
geweest en mee bezig zijn. Ook in 2022 gaan we nieuwe uitdagingen niet uit de 
weg! 
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•   
2.4 OFS sector Recreatie & Toerisme  
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden  

 
Kees de Wit  
Thomas v. d. Ploeg 
Pieter Houdewind, Nico Verduin 
en Niek Hietberg 

 

 
Kees de Wit – sectorvoorzitter 
recreatie@ondernemendschagen.nl 

In 2021 zijn er concrete afspraken gemaakt met Druktemaker, een regionaal en 
kwalitatief hoogwaardig mediabedrijf. Zij gaan voor ons uitsluitend de lokale 
digitale media verzorgen, op een creatieve manier. Dit moet je professioneel 
aanpakken. In 2020 hebben zij zich gericht op Callantsoog en Groote Keeten en 
dit jaar nemen ze Visit Sint Maartenszee en Visit Petten mee. Ook wordt er een 
link gelegd met HbA. Facebook en Instagram zijn belangrijke mediums die 
gebruikt worden. Zo is er een videocampagne en promoten we de seizoenen. Om 
veel traffic te verkrijgen hebben wij een heel eenvoudige winactie op touw gezet: 
Als je ze allemaal “liked”, dan maak je kans op een gratis weekendovernachting in 
een bungalow in ons gebied. De prijswinnaar in 2021 kwam uit Brabant. Deze 
winnaars hebben zelf nog een filmpje van hun verblijf gemaakt en aan ons ter 
beschikking gesteld. Zo kun je in een korte tijd traffic “kopen”. 
In april 2021 hebben LTO, OFS en gemeente Schagen overleg gehad over de 
Toeristenbelasting. Het voorstel was: per nacht afdragen en arbeidsmigranten 
bij actieve agrarische bedrijven hoeven niet af te dragen. Het tarief voor 2022 
zou € 1,34 zijn. Dit voorstel was unaniem akkoord bevonden, echter is tijdens de 
raadsvergadering van juni besloten om dit niet vast te stellen en het aan te 
houden tot de Begrotingsraad van november 2021.  
In november 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven de Toeristenbelasting te 
willen verhogen van € 1,34 naar € 1,75 per nacht in 2023. We hebben een 
oproep gedaan binnen de sector. 16 Ondernemers hebben ingesproken tijdens 
de raadsvergadering. Het bleek echter vergeefse moeite en het voorstel is 
aangenomen. Na de deceptie van deze gemeenteraadsvergadering zijn een 3-tal 
ondernemers en HISWA-RECRON een werkgroep gestart: Hoe verder met de 
Toeristenbelasting 2023? Zijn er andere mogelijkheden van heffing? BIZ? 
Omgevingsbijdrage?  
De sector heeft ook extern advies gevraagd aan Stellicher Advocaten: Is heffing 
van Toeristenbelasting rechtmatig? Dagtoeristen betalen geen 
Toeristenbelasting en maken ook gebruik van de voorzieningen. Ontvangen 
toeristenbelasting moet wel een toeristische bestemming krijgen. 
Gelijkheidsbeginsel? Wij blijven het een oneerlijke zaak vinden dat alleen onze 
sector belast wordt en andere sectoren niet.  
In 2022 gaat de sector dit verder uitwerken. 
In september 2020 zijn er duidelijke afspraken gemaakt met het college. 
Overeengekomen is dat de sector mee mag praten over de ‘toeristische invulling’ 
van gemeentelijke investeringen. Dit als ‘compensatie’ voor de inkomsten vanuit 
de toeristenbelasting. Ondanks herhaald verzoek in 2021 is er geen enkele 
uitnodiging onze kant opgekomen. Dit is echt een voorbeeld van ‘negatieve-
participatie’.  
De sector heeft in 2021 de “burenoverleggen” van Pallas bijgewoond, doet mee 
aan de lokale informatieavonden rondom de RES, is uitgenodigd voor het 
gebiedsproces Natuurversterking en Stikstof Duinen Den Helder -Schoorl, heeft 
overleg met WaakSaam (verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 
provinciale wegen), initieerde gesprekken met CDA, VVD en JessLokaal over het 
belang van toerisme in de partijprogramma’s van de lokale politiek en heeft het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN (ONHN) geholpen met het organiseren van ‘Safari in 
De Kop’. De Kustbus is in 2021 wederom gaan rijden. 
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2.5 OFS sector Horeca 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden  

 
 
Maike Zijp  
Piet Hein de Boer                       
Ronald Dekker 

 

 
Maike Zijp – sectorvoorzitter 
horeca@ondernemendschagen.nl  
 

Opnieuw een jaar waarbij de gesprekken veelal gingen over Covidmaatregelen, 
lockdowns, beperkingen en vooruit zo nu en dan ook over kansen. Want dat uit 
crisistijd kansen ontstaan is een gegeven.  
Niet eerder werden de arbeidsomstandigheden voor horecapersoneel zo serieus 
onder de loep genomen als het afgelopen jaar. De personeelsschaarste is groot. 
Goed zorgen voor het personeel en een aantrekkelijk werkklimaat creëren, is 
belangrijker dan ooit. Vanuit mijn rol voor de OFS zet ik mij in om het imago van 
de horeca als werkplek te verbeteren. In 2021 zijn gesprekken met verschillende 
partijen hierover gestart. Er is, mede voor dit doeleinde, een branchetafel 
opgericht waar een aantal horecaondernemers, het Werkgevers Servicepunt, 
KHN en het Horizon College zich bij hebben aangesloten. Hier worden 
uiteenlopende onderwerpen met elkaar besproken, waaronder opleidingen, 
personeelszaken en de promotie van de branche.  
Afgelopen zomer hebben veel horecagelegenheden in de gemeente Schagen 
opnieuw gebruik gemaakt van de mogelijkheid de terrassen uit te breiden op 
gemeentegronden. Ook het komende seizoen zal dit weer het geval zijn. Er is een 
grote stap gemaakt in de herinrichting van de Markt in het centrum van Schagen. 
Na jaren van ideeën hieromtrent, getouwtrek en onenigheid, is dit een groot 
succes te noemen. Winkeliers, omwonenden, horeca en de gemeente zijn het 
eens geworden. De Markt in Schagen wordt autoluw. Het Verkeerscirculatieplan 
is aangenomen en het komende jaar zal dit worden uitgewerkt in een plan voor 
herinrichting. Wij zullen ons inzetten voor een sfeervol, toekomstbestendig en 
levendig centrum, waar het voor zowel de ondernemers, als de bezoekers en de 
inwoners goed toeven is.  
Als sectorvoorzitter afdeling Horeca zal ik mij het komende jaar inzetten ten 
behoeve van een actief evenementenbeleid. Door personele onderbezetting bij 
de gemeente en door alsmaar strengere regelgeving en complexere 
veiligheidseisen, wordt het steeds lastiger een evenement vergund te krijgen.  
Tot slot droeg de OFS ook in 2021 weer een steentje bij aan het mooier maken 
van de gemeente door bloembakken te plaatsen in verschillende kernen.  
 
 

 
 
 
 
namens het bestuur van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
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Nen Sneekes, penningmeester 


