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JAARVERGADERING OFS 
Onderwerp:  Verslag - Jaarvergadering Ondernemers Federatie Schagen  
Datum:   Donderdag 23 november 2022 
Tijdstip:   20:00 tot 22:00 uur 
Locatie:   Ahoj te Tuitjenhorn 
Aanwezigen OFS: Hans Bouterse, Maike Zijp, Nen Sneekes, Kees Mosch, Henk van Zanten, Kees de Wit  
    en Jolijn van Dijk  
Aanwezigen gemeente: Simco Kruijer, Hans Heddes en Menno Bes 
Gast:   Chris Ekkerman (Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen) 
Ondernemers:  54 aangemelde ondernemers 
 

1 - Openingswoord en welkom  
Hans Bouterse, voorzitter van de OFS, heet alle aanwezigen van harte welkom en is blij met de mooie opkomst. 
Hij geeft aan dat we op dit moment in een onzekere tijd leven. Ondernemers hebben te maken met de gevolgen 
rondom Corona, de inflatie, stijgende kosten op allerlei gebieden en dalende koopkracht. Hans Bouterse 
spreekt de hoop uit dat 2023 een beter jaar gaat worden. 
In januari 2023 bestaat de OFS 10 jaar. Hans Bouterse geeft aan dat het bestuur elke maand bij elkaar komt. Hij 
is blij met de bevlogenheid van de bestuursleden en de deskundigheid. Elke sector heeft een eigen 
overlegstructuur. Ook is er elke maand overleg met Simco Kruijer, wethouder Economische Zaken. Elk 
kwartaal heeft het bestuur een vergadering met het college van burgemeester en wethouders.  

2 - Toelichting algemene ontwikkelingen OFS  
Hans Bouterse geeft een toelichting over enkele algemene zaken waar de OFS de afgelopen periode mee bezig 
is geweest. De OFS neemt deel aan het zogenaamde Koepeloverleg. Hierin zijn de ondernemersverenigingen 
uit de gemeenten in de Kop van Noord-Holland verenigd. Tijdens het Koepeloverleg wordt gesproken over 
gemeentegrensoverschrijdende zaken, zoals infrastructuur. De Koepel levert een afgevaardigde die zitting 
heeft in het Economisch Forum, met als werkgebied Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De vier 
gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben gezamenlijk het project De Kop Werkt gestart. Dit project is 
inmiddels afgerond. In oktober heeft er overleg plaatsgevonden met de vier wethouders Economische Zaken. 
Er is een vervolgtraject ingezet, De Kop Groeit. Er ligt inmiddels een samenwerkingsagenda. Helaas is deze 
zonder overleg met het bedrijfsleven tot stand gekomen. Het programma ziet er wel goed uit. De OFS hoopt 
voor de toekomst op betere communicatie. De gemeente Schagen heeft een Ontwikkelvisie 2040 voor de stad 
Schagen opgesteld. OFS gaat reageren op deze visie. Helaas heeft Zeeman Reclamegroep aangegeven dat zij 
geen mogelijkheden meer zien om het OFS Magazine uit te geven. Zeeman Reclamegroep verzorgt de invulling 
en verspreiding van het magazine. Het uitgeven van een dergelijk magazine kost veel geld en financieel krijgen 
ze het niet meer rond. Het bestuur is nu alternatieve mogelijkheden aan het onderzoeken, o.a. gericht op extra 
communicatie middels digitale nieuwsbrieven en sociale media. 

3 - Korte toelichting financiën OFS  
Nen Sneekes, penningmeester OFS, geeft een korte toelichting over de jaarcijfers 2021 en begroting 2023.  
 
- Naar aanleiding van haar verhaal wordt door Jan Willem Frans gevraagd of de cijfers niet officieel akkoord 
bevonden moeten worden door de aanwezigen. Het bestuur geeft aan dat zij hiermee inzicht geven en 
verantwoording afleggen. Wim Smink, adviseur OFS, beaamt dit. Hij geeft aan dat de cijfers niet officieel 
vastgesteld hoeven te worden, aangezien het geen vereniging is. 
- Omtrent het OFS Magazine wordt door de aanwezigen aangegeven dat zij van mening zijn dat het magazine 
moet blijven bestaan. Het blad is een mooi communicatiemiddel voor OFS en daarbij ook een goed platform 
voor nieuwe en gevestigde ondernemers om zich te kunnen presenteren. De aanwezigen spreken de wens uit 
dat OFS ook offline uitingen behoud. Het bestuur gaat ermee aan de slag. 

4 - Toelichting ontwikkelingen OFS per sector 
Agribusiness - Nen Sneekes, sectorvoorzitter 
Nen Sneekes geeft aan dat de sector de afgelopen periode verschillende keren overleg heeft gehad over 
diverse zaken die in de sector spelen en indien nodig actie heeft ondernomen. Bij deze besprekingen is over het 
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algemeen een afgevaardigde vanuit de LTO  aanwezig. Er is onder andere gesproken over verkeersveiligheid. 
De veiligheid op de N9, met name bij Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug, is in het geding. In 2022 heeft 
er een schouw plaatsgevonden samen met de gemeente Schagen en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft de 
aanbevelingen vanuit de sector meegenomen. Er is medegedeeld dat er waarschijnlijk budget beschikbaar komt 
ter realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen. Inzake onderhoud en aanpassingen aan wegen en bruggen is 
er wederom goed overleg geweest met onder andere WaakSaam. In 2022 heeft de sector veiligheidshesjes 
voor het verkeersexamen gesponsord. Aandacht voor veiligheid blijft een belangrijk item voor OFS. Samen met 
LTO en gemeente Schagen probeert de sector het te verbeteren. Rondom stikstof heeft de sector grote zorgen. 
De in juni 2022 gepresenteerde plannen hebben voor veel onrust gezorgd. In het Stikstof Advies Rapport van 
oktober is aandacht voor de leefbaarheid op het platteland. De plannen hebben grote gevolgen ook in onze 
regio in verband met Natura 2000 gebieden. Het raakt niet alleen de Agribusiness, maar ook bedrijven uit de 
industrie en bouw. De sector heeft in 2021 deelgenomen aan de Gebiedstafel Stikstof (duinen Den Helder-
Schoorl). De sector verwacht dat de volgende bijeenkomst van de Gebiedstafel begin 2023 zal zijn. De 
gemeente is bezig met het vervangen en herstellen van de riolering. Het huidige gemeentelijke rioleringsplan 
loopt tot 31 december 2022. De sector wil graag dat er in het nieuwe rioleringsplan vanaf 2023 ook aandacht is 
voor toekomstige aanleg van riolering in de buitengebieden, dit mede in het kader van de waterkwaliteit en 
KRW (Kader Richtlijn Water). In 2027 dient het oppervlakte- en grondwater schoon en gezond te zijn. De 
gemeente heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 een forse vermindering van de hoeveelheid restafval door 
te voeren. In 2025 mag maximaal 30 kilo restafval per persoon per jaar afgevoerd worden. Ter vergelijking, in 
2021 betrof dit 153 kilo. De sector geeft aan dat het een nobel streven is in te zetten op vermindering, maar de 
beoogde termijn is onhaalbaar. De sector maakt zich zorgen over illegale storting in het buitengebied, de 
bermen en op bedrijventerreinen. De brandweer gaat reorganiseren. Hierdoor zullen er kazernes moeten 
sluiten en afslanken. Deze ontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor de aanrijtijden in het buitengebied, 
waar veel agrarische bedrijven gevestigd zijn. Wanneer daar een grote brand uitbreekt is ook de hulp van 
brandweerkorpsen uit de omliggende dorpen en gemeenten van groot belang. De sector heeft zorgen over de 
kwaliteitsvermindering van de brandweerzorg en hulpverlening in de buitengebieden en de hiermee 
samenhangende veiligheid.  
 
Vragen n.a.v.: 
- Er wordt een vraag gesteld over het maaien. Nen Sneekes geeft aan dat de sector ermee bezig is.  

Horeca - Maike Zijp, sectorvoorzitter 
Maike Zijp geeft aan dat zij de afgelopen periode verschillende gesprekken heeft gevoerd met de gemeente 
over het evenementenbeleid en het traject rondom het aanvragen van vergunningen. Het is voor de gemeente 
Schagen én de ondernemers en inwoners van groot belang dat er mooie evenementen georganiseerd worden. 
Deze evenementen worden veelal door vrijwilligers georganiseerd. Met de toenemende en strikte wet- en 
regelgeving wordt het voor deze organisatoren in sommige gevallen heel ingewikkeld. Ook de risico’s voor de 
betreffende organisaties nemen toe. De gemeente moet hierin faciliterend en ondersteunend opereren. Maike 
Zijp geeft aan dat er nu een prachtig verkeersplan ligt voor de kern Schagen. Zij wil graag met de implementatie 
ervan aan de slag. De sector heeft zitting in de branchetafel. Dit betreft een club met vertegenwoordigers 
vanuit verschillende partijen waaronder het Werkgevers Service Punt, horecabedrijven en UWV. Bij de 
branchetafel wordt met elkaar gesproken over de problematieken die er spelen en wordt gekeken naar 
oplossingen, o.a. voor de grote personeelstekorten. Zo gaat er in januari 2023 een training van start gericht op 
het werven en binden van personeel en het creëren van een goede werksfeer. Maike Zijp geeft aan dat zij het 
speerpunt -18 beleid, waar de sector zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet, heeft afgerond. De sector loopt 
tegen barrières aan en is van mening dat het probleem niet meer in de horeca ontstaat, aangezien 
minderjarigen daar worden gecontroleerd en/of geweerd. Drankgebruik onder minderjarigen gebeurt nu veelal 
thuis, op straat en in “buurtketen”. De sector geeft aan dat de gemeente hiermee aan de slag moet door ouders 
te informeren over de gevolgen en risico’s van het drinken van alcohol onder de 18.  

Industrie&Bedrijven - Kees Mosch, sectorvoorzitter 
Kees Mosch geeft aan dat vertegenwoordigers vanuit IBS, Zakenclub ’t Zand, Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe 
en Zakengroep Waarland een aantal keer per jaar bij elkaar komen om actuele onderwerpen met elkaar te 
bespreken. De problemen rondom de netwerkcongestie zijn enorm. Kees Mosch geeft aan dat de OFS in 2020 
samen met de gemeente Schagen en Liander al een onlinebijeenkomst heeft georganiseerd over deze 
problematiek.  Liander heeft destijds aangegeven dat de problemen in 2024 opgelost zouden zijn. Afgelopen 
maand heeft Liander in een teleurstellend bericht laten weten dat de netwerkcongestie pas in 2027 opgelost 
wordt. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat er in onze regio gewoonweg geen elektriciteit beschikbaar is. 
Positief is wel dat er een nieuw verdeelstation komt in Sint Maartensbrug. Rondom de aanleg van glasvezel 
gebeurt er veel op dit moment. Er zijn verschillende partijen die het in bepaalde gebieden hebben aangelegd en 
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partijen die nu bezig zijn om het in de overige kernen te realiseren. De aanleg van een goed en betrouwbaar 
glasvezelnetwerk in de gemeente Schagen is belangrijk ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. De 
sector volgt de ontwikkelingen rondom de energietransitie en energiekosten nauwgezet. De hele 
energiehuishouding in Europa is op z’n kop gezet. De sector heeft het voornemen om in 2023 een bijeenkomst 
over deze thema’s en de mogelijkheden hieromtrent te organiseren. De sector ziet nu dat er in de gemeente 
Schagen eindelijk wat ontwikkelingen zijn rondom de realisatie van woningbouwplannen. Het is van groot 
belang dat jongeren aan onze regio verbonden blijven, zeker ook in relatie tot de arbeidsmarktproblematiek. Er 
is een tekort aan goed personeel, maar er moeten in onze regio wel voldoende woningen beschikbaar zijn. De 
extra vaste oeververbinding/ brug over het NH kanaal blijft een speerpunt van de sector. Rondom overige 
infrastructurele zaken en het onderhoud van de wegen heeft de sector overleg met de gemeente, waarbij het 
wegenonderhoud specifieke aandacht heeft. Inzake de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de 
gemeente zijn er op dit moment geen nieuwe percelen hiervoor in beeld. Er is op de huidige bedrijventerreinen 
echter bijna geen snipper grond meer vrij. De sector wil daarom dat er vanuit de gemeente een ruimtelijke visie 
komt, waarin de opties voor uitbreiding van bedrijventerreinen wordt meegenomen. Het traject om een 
bedrijventerrein te ontwikkelen duurt enorm lang. Als de gemeente tijdig wil anticiperen op eventuele 
behoefte in de toekomst moet er nu al actie ondernomen worden. Het is wel positief dat er eindelijk een nieuw 
bestemmingsplan ligt voor het bedrijventerrein Lagedijk in Schagen. Kees Mosch benoemt tot slot dat de 
verwachting is dat er begin 2023 een besluit genomen wordt over de bouw van de onderzoeksreactor Pallas in 
Petten; dit moet in combinatie worden gezien met de ontwikkelingen van de Energy & Health Campus in 
Petten.  

Recreatie&Toerisme - Kees de Wit, sectorvoorzitter 
Kees de Wit geeft aan dat de sector zich heeft gericht op digitale lokale promotie. Er is vorig jaar een prijsactie 
georganiseerd. Deelnemers moesten een leuk verhaal over de regio indienen en het leukste verhaal heeft een 
mooie prijs gewonnen. Met deze actie is er heel veel extra traffic gegenereerd en ook zijn er veel foto’s en 
beelden aangeleverd die de sector nu kan gebruiken om het gebied te promoten. Ook is er een filmpje gemaakt 
over mooie activiteiten in de regio. Deze is online ingezet ter promotie van het gebied. Aangezien de actie van 
vorig jaar een groot succes was, wordt er dit jaar weer een actie georganiseerd. Kees de Wit geeft een korte 
toelichting en geeft aan dat de recreatieondernemers op korte termijn per mail informatie toegestuurd zullen 
krijgen. Deelnemers maken kans op gratis toegang voor 4 personen bij uiteenlopende attracties of musea. De 
sector heeft ondersteuning geboden bij de realisatie van het toeristisch informatiemagazine. Dit magazine is 
niet meer weg te denken en bevat informatie over allerlei leuke attracties in de regio, over evenementen en 
overige zaken. OFS complimenteert de makers van het magazine (Visit Schagen en Atina Kruijer van Great 
Vakantiehuizen). De Kustbus was een spannend verhaal in 2022. Connexxion heeft op het laatste moment 
aangegeven niet te gaan rijden aangezien er geen chauffeur beschikbaar was. De gemeente en sector vonden 
dit een groot gemis en hebben gezamenlijk actie genomen waardoor er, op eigen initiatief, afgelopen zomer een 
gratis Kustbus heeft gereden. Dit was een mooi en tastbaar succes. De bal voor de Kusbus 2023 ligt nu 
wettelijk gezien weer bij Connexxion. Connexxion heeft tot eind januari 2023 de tijd om aan te geven of zij wel 
of niet gaan rijden. Als Connexxion het niet oppakt, zal de sector zich weer gaan inzetten om het wederom 
gezamenlijk met de gemeente te organiseren. Kees de Wit geeft aan dat er zo snel mogelijk openbare toiletten 
moeten komen in de recreatiezone. Rondom het verkrijgen van de Blauwe Vlag is er een nieuwe regel. Het is 
verplicht om een bepaalde zone op het strand hondenvrij te maken. Er wordt nu geïnventariseerd hoe of wat. 
Willen de ondernemers en de gemeente een blauwe vlag, of juist het gastvrije strand voor honden(eigenaren)? 
De sector heeft verschillende evenementen financieel ondersteuning geboden, waaronder bepaalde 
activiteiten in Petten en het Vliegerfeest in Callantsoog. Voor de sector blijft het onderwerp toeristenbelasting 
actueel en van groot belang. De gemeente heeft qua inkomsten vanuit de toeristen- en forensenbelasting in 
totaal € 4,3 miljoen begroot. De sector wil graag in overleg treden met de gemeente. Wat kan er met die 
ontvangsten gedaan worden voor de toeristen? Of …. gebruikt de gemeente deze inkomsten voor de algemene 
middelen? 

Detailhandel - Henk van Zanten, sectorvoorzitter 
Henk van Zanten geeft aan dat de sector elk kwartaal overleg heeft. Demi-Lynn Oosterdorp, ambtenaar 
economische zaken gemeente Schagen, sluit aan bij deze vergaderingen en heeft een adviserende rol. Het zijn 
zinnige en gezellige bijeenkomsten. Henk van Zanten geeft aan dat er op dit moment enorm veel gebeurt 
binnen de sector en er zijn veel ontwikkelingen. Hij geeft een toelichting over een aantal trends van dit 
moment. Men heeft nog steeds de behoefte om fysiek te winkelen. Ondanks de inflatie, dalende koopkracht en 
toenemende kosten voor bijvoorbeeld energie en personeel, is er ook een grote groep die veel gespaard heeft. 
Detaillisten moeten zowel online als fysiek bereikbaar zijn. In de gemeente Schagen is weinig leegstand. De 
sector maakt zich hard voor de leefbaarheid, maar ook de sfeer in de kernen. De huidige winkels moeten blijven 
bestaan, de kernen moeten opgefleurd worden (verlichting, bloembakken etc.) en er moeten leuke activiteiten 
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en evenementen plaatsvinden. Henk van Zanten geeft aan dat hij verwacht dat de openstelling tijdens 
koopavonden en -zondagen zal veranderen. De verwachting is dat de winkels op de zondagen vaker open zullen 
zijn en dat de koopavonden afgeschaft zullen worden. Henk van Zanten heeft recent overleg gehad over 
marktruimteonderzoek. Waar leidt het toe in 2030? Hij benadrukt dat men niet bang moet zijn voor 
onlineontwikkelingen. In het Koopstroomoverzicht staan interessante gegevens en hij adviseert 
geïnteresseerden om daar eens naar te kijken. Henk van Zanten geeft aan dat hij eveneens voorzitter is van 
Makado Schagen. Hij geeft een korte toelichting over Makado.  

Herbenoeming bestuursleden/Rooster van aftreden - Aftredend en herkiesbaar 2022 - Hans Bouterse 
Henk van Zanten geeft aan dat de gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement inmiddels via de website 
van de OFS te downloaden zijn. OFS heeft ook een rooster van aftreden. Aftredend en herkiesbaar in 2022 is 
de algemeen voorzitter Hans Bouterse. Het bestuur van de OFS geeft aan graag door te willen met Hans 
Bouterse als voorzitter. Alle aanwezigen gaan akkoord. Hans Bouterse wordt gefeliciteerd met zijn 
herbenoeming. 

Vragenronde - o.l.v. Hans Bouterse, voorzitter OFS 
Vraag: Een van de aanwezige ondernemers geeft aan dat hij zorgen heeft over een tekort aan laadpalen voor 
elektrische auto’s in onze toeristische gemeente en op de vakantieparken. De verwachting is dat er grote 
hoeveelheden elektrische auto’s opgeladen moeten worden in de nabije toekomst. Kan onze regio aan de 
toekomstige vraag voldoen? Wat zijn de mogelijkheden voor het aanleggen van laadpalen op de terreinen? 
Houden de recreatieondernemers hier nu al voldoende rekening mee? Wat is de vraag van laadpalen per park? 
Als wij hier nu niet serieus mee aan de slag gaan, kan het zijn dat eventuele toekomstige gasten toch elders 
zullen verblijven omdat zij hier hun auto niet op kunnen laden.  
ACTIE - Kees de Wit zegt toe een mail hieromtrent te sturen. Hij zal nagaan of er problemen zijn met het 
plaatsen en installeren van laadpalen. Hij zal ook naar de toekomstplannen hieromtrent informeren.  

Pauze 

Chris Ekkerman, manager Werkgevers Servicepunt NHN over Kom Binnen bij Bedrijven Dagen 
Chris Ekkerman geeft aan dat van 20 t/m 25 maart 2023 de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen weer plaats zullen 
vinden. Tijdens deze dagen wil WSP NHN laten zien welke mooie bedrijven hier, in onze regio, gevestigd en 
actief zijn. Het doel is om het talent uit de regio te behouden en daarbij levert het ook trots personeel op. 
Sectoren en specifieke bedrijven kunnen gepromoot worden. Ook roept WSP NHN op tot het beschikbaar 
stellen van stageplaatsen. Wil jij jouw bedrijf openstellen, meld je dan aan via www.kbbbd.nl. 

Hans Heddes, wethouder gemeente Schagen – Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte 
Hans Heddes geeft aan dat hij vol enthousiasme gestart is aan zijn vierde termijn als wethouder van de gemeente 
Schagen. Op dit moment ligt er een RES 1.0. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Regio Noord-Holland-Noord, waar 
gemeente Schagen en 16 andere gemeenten onder vallen, heeft een bod gedaan van 3,6 terrawattuur. Hollands 
Kroon levert daarvan 2,1 terrawattuur. Er ligt een grote opgave en de gemeente heeft tot 2030 de tijd om daaraan te 
voldoen. De gemeenteraad van Schagen heeft aangegeven dat er niet geïnvesteerd moet worden in het opwekken 
van windenergie, met uitzondering van microturbines. Er moet wat de raad betreft ingezet worden op zonnepanelen, 
ook op industrie- en bedrijventerreinen. Netcongestie is een groot probleem. Een groot deel van de bedrijven is 
terughoudend bij het plaatsen van zonnepanelen. Een van de oorzaken is de verzekering. Graag zou de 
gemeente zien dat bedrijven stroom aan elkaar zouden kunnen leveren, echter houdt de huidige wetgeving dit 
nu nog tegen. Het is een enorme puzzel, die we met z’n allen op moeten lossen. In 2023 zal de RES 2.0 
verschijnen. Daarin staat ook de stand van zaken opgenomen. Hans Heddes geeft aan dat de gemeente de 
ambitie heeft om 300.000 bomen in het gebied te planten. In 2018 is er door de provincie een berekening 
gemaakt omtrent de kosten voor het onderhoud van wegen en bruggen. Destijds is vastgesteld dat er 12,5 
miljoen per jaar nodig is voor het onderhoud. Rond 2026 wordt dat jaarbedrag gehaald, echter blijkt nu dat er al 
16,9 miljoen per jaar nodig is (zonder riolering). Dit betekent dat de gemeente niet alles kan uitvoeren. Het 
aspect veiligheid is bepalend in de keuzes. De veiligheid van de N9 is ook voor de gemeente Schagen een grote 
zorg. Het gedrag van mensen zou beïnvloed moeten worden. Men moet zich aan de verkeersregels houden en 
daarbij moet men ook anticiperen op de verkeerssituatie ter plekke. Er moeten nu “lapmiddelen” ingezet 
worden. Bij Sint Maartensbrug komt een mobiele flitser. De gemeente blijft het op de agenda zetten. De 
gemeente wil in 2025 de hoeveelheid restafval terugdringen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar. De 
grijze bak gaat er op den duur uit en men moet het restafval bij bepaalde verzamelpunten brengen. Hans 
Heddes geeft aan dat de kosten voor afval voor de gemeente Schagen heel hoog zijn. De gemeente moet 
betalen voor de hoeveelheid afval. Uit onderzoek is gebleken dat er in de beginperiode inderdaad meer 
zwerfafval zal zijn, maar dat dit op den duur afneemt.  

http://www.kbbbd.nl/
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- Kees de Wit informeert naar de rol van de gemeente inzake het plaatsen van laadpalen. Hans Heddes geeft 
aan dat er voor particulieren geen wachttijden zijn, ook niet qua realisatie.  
- Nen Sneekes informeert naar het onderhoud en de aanleg van riolering in het gebied i.v.m. de waterkwaliteit. 
Hans Heddes geeft aan dat hij denkt dat er geen riolering komt in het buitengebied door de hoge kosten die dat 
met zich meebrengt. OFS sector Agribusiness komt hier nog op terug op een later moment.  

Simco Kruijer, wethouder gemeente Schagen - Portefeuille Wonen en Economie 
Simco Kruijer geeft aan dat er de komende 4 jaar 1.600 wooneenheden bij moeten komen. Het is een belangrijk 
speerpunt. Er ligt een stevige opdracht en het vormgeven en realiseren van woningbouwplannen kost veel tijd. 
In de plannen die nu bij de gemeente liggen, zitten in totaal 1.350 wooneenheden. Het betreffen niet alleen 
nieuw te bouwen woningen, maar ook bijvoorbeeld het transformeren van bepaalde panden. De nood is enorm 
hoog. Met name de vraag naar betaalbare en huurwoningen is hoog. Ook moet er rekening gehouden worden 
met wonen in combinatie met zorg. Bij nieuwbouw wordt ingezet op doorstroming en de zelfwoonplicht. Om de 
aantallen daadwerkelijk te kunnen behalen moet de gemeente soms de randen opzoeken. In Callantsoog 
worden veel woningen gebruikt voor arbeidsmigranten of toeristen. Dit is onwenselijk en hij gaat hier echt mee 
aan de slag. Inzake de huisvesting van arbeidsmigranten is slechts een beperkt aantal daadwerkelijk officieel 
vergund. Van 2/3de deel is er geen zicht op de verblijfplaats. Ook dit moet aangepakt worden. 
Simco Kruijer geeft aan dat de gemeente Schagen prachtig is. Verantwoorde ontwikkelingen zijn goed en hij wil 
inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Er ligt nu een visie voor de stad Schagen. Per dorp moet er nu een 
dorpontwikkelvisie komen. Niet elk dorp is hetzelfde en moet zich op dezelfde manier ontwikkelen. In elk dorp 
zijn woningbouwplannen en geen plaats zal vergeten worden. Er zijn nu ook enkele initiatieven voor de opvang 
van vluchtelingen. Er is voldoende enthousiasme bij de gemeente om procedures zo snel mogelijk te laten 
verlopen, maar er is intern niet voldoende capaciteit. Hier wordt aan gewerkt door de gemeente.  
Simco Kruijer treedt graag in overleg met het bestuur van de OFS en met de diverse ondernemersclubs over 
ontwikkelingen voor ondernemers en het economisch beleid van de gemeente Schagen. Het gouden rondje in 
Schagen blijft van groot belang. Bedrijven moeten daar waar het past en wenselijk is gesitueerd zijn. Simco 
Kruijer geeft aan dat hij waakzaam is op bedrijfsontwikkelingen in het buitengebied, die eigenlijk thuishoren op 
een bedrijventerrein. De gemeente wil, n.a.v. de uitkomsten uit het ondernemersonderzoek, inzetten op 
uitbreiding van de bedrijventerreinen Warmenhuizen en Waarland. De arbeidsmarkt is ook een onderwerp 
waar we met elkaar mee aan de slag moeten. 
Simco Kruijer geeft aan dat hij ook grote zorgen heeft over de netwerkcongestie en de energiecrisis. Hij wil 
ondernemers aanraden om samenwerkingsverbanden aan te gaan en te kijken of er gezamenlijk bepaalde 
initiatieven kunnen worden opgestart op dit gebied. Er zijn wel ontwikkelingen rondom een nieuw 
elektriciteitsverdeelstation in Sint Maartensbrug. Dit zal een deel van de problemen oplossen in onze regio. 
Rondom stikstof ervaart nu ook de bouwsector problemen. Projecten moeten nu een aanvullende 
stikstofmeting uitvoeren. Hierdoor lopen bepaalde zaken vertraging op.  
- Peter Vriend van Campingpark Capfun de Bongerd wil graag rondom het park zonnepanelen. Hij zal een 
afspraak inplannen met Simco Kruijer.  

Sluiting 
Hans Bouterse bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst om 22:24 uur. 

 


