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VERSLAG_ Ondernemers Federatie Schagen sector Recreatie & Toerisme 
 
Onderwerp:  Verslag sectorbijeenkomst OFS Recreatie & Toerisme 
Datum en tijdstip: Dinsdag 8 oktober, 20:00 – 23:00 uur 
Locatie:   Igesz, Markt 22, 1741 BS Schagen 
Aanwezig:  62 genodigden 
Afmeldingen:  Tom de Graaf (Callassande), Petra van Os-Kruisveld (De Onderneming), Ruud Moeye     
    (Golfzang), Hans Bouterse (OFS voorzitter), Lydie Warmerdam (Bloemenhof aan Zee),  
    Adriaan Jongejan (Zakenclub ’t Zand) en Manege Noot Callantsoog. 
 

 
1. Opening 
Kees de Wit opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft aan dat hij blij is met de 
hoge opkomst. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Toelichting OFS sector Recreatie & Toerisme 
Oprichting OFS 
Kees de Wit geeft een korte toelichting over de ontstaansgeschiedenis van de OFS en de beweegredenen om de 
OFS op te richten. Op initiatief van de Kamer van Koophandel (Jeroen Noot) is er, i.v.m. de fusie van de 
gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe, een werkgroep opgericht t.b.v. de oprichting van een 
Ondernemerscollectief. De OFS is opgericht met als doel om vanuit de ondernemers invloed uit te kunnen 
oefenen op bepaalde ontwikkelingen tijdens het herindelingstraject en op ontwikkelingen in de nieuwe gemeente 
Schagen. Daarnaast kan een ondernemerscollectief op cruciale momenten informatie verschaffen en een breed 
gedragen standpunt richting de politiek kenbaar maken.  
De samenwerking binnen de werkgroep is goed en constructief verlopen. Begin oktober 2013 zijn de statuten van 
de OFS vastgesteld en is de OFS officieel opgericht. De OFS bestaat uit een algemeen bestuur en vijf 
sectorcommissies: Detailhandel, Horeca, Agribusiness, Industrie & Bedrijven en Recreatie & Toerisme. De 
voorzitters van de sectorcommissies vormen, tezamen met de onafhankelijk voorzitter (Hans Bouterse), het 
algemeen bestuur. De werkgroep zal binnenkort opgeheven worden.  
Doelen OFS 
Werklocaties, bereikbaarheid en scholing; bevordering samenwerkingsverbanden; ontwikkelingen in de diverse 
sectoren (o.a. projecten ter bevordering economie); collectieve inspraak vanuit ondernemers op beleidsstukken 
(bijvoorbeeld het Bestemmingsplan Buitengebied); bevordering dienstverlening van de gemeente aan 
ondernemers (bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes) en lobbypartner ín en mét de gemeente. 
Speerpunten OFS 
De OFS heeft een speerpuntennotitie opgesteld. Daarin staan de algemene speerpunten van de OFS omschreven 
en daarnaast specifieke sectorgerichte speerpunten. Voor de sector Recreatie & Toerisme zijn dit o.a. het 
verlagen van de toeristen- en forensenbelasting, doelbelasting i.p.v. algemene middelen, afschaffen van de 1 : 1 
regeling (als je 1 hectare recreatie wilt ontwikkelen moet je 1 hectare natuur compenseren), het optimaliseren van 
de bereikbaarheid van het gebied/de kust en een budget voor de promotie van het gebied. Wanneer de 
aanwezigen de speerpuntennotitie wensen te ontvangen, kunnen zij dit opvragen bij Kees de Wit 
(ofsrecreatie@gmail.com).  
Financiële middelen OFS 
De gemeente Schagen heeft t.b.v. de oprichting van de OFS voor het jaar 2013 een bedrag ad € 23.000,- 
beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Om de organisatie van de OFS vanaf 2014 te kunnen 
bekostigen en projecten uit te kunnen voeren t.b.v. ontwikkelingen in de gemeente Schagen, wordt een aanvraag 
bij de gemeente Schagen ingediend. Het verzoek van de OFS zal zijn om een opslag van 3% op de OZB (niet 
woningen) te heffen, t.b.v. een ondernemersfonds. Een opslag van 3% betekent bij een WOZ-waarde van  
€ 100.000,- een opslag van € 7,97 en bij een WOZ-waarde van € 500.000,- betreft het € 39,85. Deze constructie 
kent diverse voordelen, waaronder het feit dat zogenaamde “free-riders” mee gaan betalen. In de gemeente 
Schagen zijn ongeveer 4.000 geregistreerde bedrijven waarvan 2.500 actief zijn. Slechts 1.000 van deze bedrijven 
zijn lid van een ondernemersvereniging en betalen dus mee aan ontwikkelingen t.b.v. ondernemers in de regio. De 
aanvraag van de OFS zal november/december voorgelegd worden aan de raad. 

Vragen/Opmerkingen vanuit zaal:  
_Mag deze constructie juridisch gezien? Kees de Wit geeft aan dat dit juridisch gezien een gerechtigde 
constructie is die in meer gemeenten toegepast wordt.  
_Er wordt gesteld dat de Onderzoek Locatie Petten (ECN, NRG etc.) geen OZB afdraagt aan de 
gemeente (Brussel). Kees de Wit zegt toe dit uit te zoeken. Daarnaast geeft hij aan dat bijvoorbeeld ook 
scholen en sporthallen OZB betalen (gemeente). 
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Begroting OFS 
Kees de Wit geeft een toelichting op de begroting van de OFS voor het jaar 2014. LTO heeft aangegeven, dat zij 
zich niet bij de OFS aan willen sluiten en de eigen sectorbelangen zullen blijven behartiging. LTO zal gebruik gaan 
maken van trekkingsrecht. De OFS sector Agribusiness richt zich op belangenbehartiging van ondernemers 
aanverwant aan de agrarische sector, zoals loonbedrijven, mechanische bedrijven, fouragebedrijven etc.. 
Op de begroting staan o.a. de volgende posten opgenomen: organisatiekosten, advieskosten, promotionele 
activiteiten, ontwikkeling ondernemersdossier en de verkiezing voor de ondernemer van het jaar. Kees de Wit 
geeft aan dat bijvoorbeeld op het gebied van het inwinnen van advies, onlangs een jurist ingeschakeld is om de 
OFS te adviseren omtrent het Bestemmingsplan Buitengebied. Er is, mede dankzij het juridisch advies, een 
krachtige zienswijze opgesteld en ingediend bij de gemeente. 

Vragen/Opmerkingen vanuit zaal:  
_Inwoners van de gemeente profiteren ook van de uitvoering van bepaalde projecten, zoals de 
ontwikkeling/plaatsing van picknickbankjes en wifi op het strand. Reactie Kees de Wit: De bedragen die in 
de begroting opgenomen zijn, dienen gezien te worden als cofinanciering, niet als gehele financiering van 
dergelijk projecten. 
_De verkiezing van de ondernemer van het jaar wordt als hoge kostenpost gezien, zeker als het bedrag 
procentueel gezien benaderd wordt t.o.v. de totale beschikbare middelen van de OFS. Kees de Wit geeft 
aan dit mee te nemen en te bespreken binnen het algemene bestuur van de OFS. 

PR en communicatie OFS 
Vanaf 2014 zal de OFS een eigen website beheren (www.ondernemendschagen.nl). Deze website is nu nog van 
Industrie en Bedrijvengroep Schagen, zij dragen deze domeinnaam per 1 januari 2014 over aan de OFS. 
Onlangs is het logo van de OFS vastgesteld. Daarnaast zijn er logo’s ontwikkeld voor elke sectorcommissie. Kees 
de Wit presenteert de logo’s van de OFS. 
Er zal een magazine uitgegeven worden voor ondernemers uit de nieuwe gemeente. Dit magazine zal geen 
financiële bijdrage ontvangen vanuit de OFS. Het magazine wordt bekostigd door ondernemers zelf (advertenties). 
 
4. Voorstel commissieleden 
Kees de Wit geeft een korte toelichting over de opzet en organisatiestructuur van de OFS. De sectorcommissies 
hebben geen eigen statuten maar werken volgens een huishoudelijk reglement. Tijdens deze bijeenkomst, zal 
door de aanwezigen uit de sector een advies uitgebracht worden over wie de sector als commissieleden voor wil 
dragen. Tijdens een algemene ledenvergadering van het OFS bestuur zal de officiële bekrachtiging plaatsvinden. 
Voorstel commissieleden in alfabetische volgorde: 
Pieter Houdewind - Vakantiebungalows Sint Maartenszee 
Frank Mosch  - Bungalowpark Anzelhoef 
Thomas v. d. Ploeg - Strandpaviljoens en Camping 
Rene Sips  - Camping Corfwater 
Nico Verduin  - Campanula 
Peter Vriend (agenda lid) - De Bongerd (geen vast lid, adviserende rol)  
Kees de Wit  - Directeur De Nollen en De Lepelaar  
Kees de Wit geeft aan dat er, naast de opgenoemde en voorgestelde commissieleden, n.a.v. de uitnodiging voor 
deze bijeenkomst, twee mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om eveneens zitting te nemen in de 
sectorcommissie. Een van hen heeft zich inmiddels teruggetrokken. Met de andere geïnteresseerde zal de 
commissie binnenkort in overleg treden. 

_Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde commissieleden. 
Peter Houdewind neemt het woord en stelt de aanwezigen voor om Kees de Wit tot voorzitter van de commissie 
Recreatie & Toerisme te benoemen. Hij geeft aan dat Kees jarenlange bestuurlijke ervaring heeft en ruime kennis 
over ontwikkelingen binnen de sector. Daarnaast heeft hij een breed netwerk (ook politiek gezien).  

_Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde voorzitter. 
Kees de Wit bedankt alle aanwezig voor het vertrouwen dat zij in hem uitspreken.  
 
5. Presentatie Toekomst Regio VVV TvH 
Kees de Wit geeft het woord aan Marlies Groot, Directeur Regio VVV Top van Holland. 
Marlies Groot verzorgt een presentatie over de afgelopen periode en de toekomstplannen van de Regio VVV TvH. 
Zij bedankt de aanwezigen voor de steun die zij in de afgelopen periode, n.a.v. het faillissement van de Regio VVV 
in maart 2013, heeft ontvangen. 
Tot eind 2013 heeft de Regio VVV TvH zekerheid over haar bestaan. De Regio VVV TvH zal zich richten op 
informatieverstrekking en promotie. De afspraken die de Regio VVV TvH maakt zijn kortlopend. Er is de afgelopen 
periode gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website met een landelijk bereik (koppeling UITbureau). 
Vanaf eind oktober zal de mobiele website online gaan en wordt de App van de VVV TvH gelanceerd. Bepaalde 
kantoren zullen alleen seizoensgebonden geopend zijn. In Callantsoog is een nieuw tijdelijk pand betrokken 
(Dorpsplein). De VVV TvH onderzoekt de mogelijkheden van een mobiele unit, zodat de VVV TvH op bepaalde 
momenten op specifieke locaties aanwezig kan zijn (inspelen op de behoeftevraag). 
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Voor 2014 worden prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder. 
Marketing van de regio (het DNA, onderscheidend karakter) is belangrijk. In 2014 zal de Regio VVV TvH zich dan 
ook gaan richten op identiteitsversterking, gebiedspromotie, vernieuwing en routeontwikkeling en marketing 
(guerrilla marketing (bijv. digitaal schatgraven)). Men moet blijven investeren in het gebied. Mensen moeten 
geïnspireerd worden om dit gebied te bezoeken en om bijvoorbeeld te recreëren in hun eigen omgeving. 
Recreatieondernemers wordt gevraagd om een partnership aan te gaan met de VVV TvH. Zij kunnen, wanneer zij 
“partner” zijn, op de website van de VVV TvH inloggen en de eigen bedrijfsgegevens beheren. Daarnaast worden 
zij meegenomen in het door de Regio VVV TvH te ontwikkelen drukwerk. Indien de aanwezigen meer informatie 
over deze formule/de mogelijkheden van het partnership wensen, kunnen zij contact opnemen met Marlies Groot. 

Vragen/Opmerkingen vanuit zaal:  
_Het is een goede ontwikkeling dat er alleen kortlopende afspraken gemaakt worden. Door de nieuwe 
insteek van de VVV TvH zal er behoefte zijn aan andere competenties dan de competenties die in het 
verleden gewenst waren. 
_Tip: Geef een promotie- of welkomstpakket aan de mensen die aankomen in de haven (via de 
havenmeester o.i.d.). 
_Lokaal denken, regionaal opereren. 
_Er wordt gevraagd hoeveel bezoekers de website trekt. Marlies Groot geeft aan dat dit er 868.000 per 
jaar zijn.  
_In de gemeente Hollands Kroon is extra geld beschikbaar gesteld t.b.v. de recreatiesector. De VVV TvH 
gaat “pitchen” bij de betreffende gemeente om bepaalde projecten uit te mogen voeren. 

Kees de Wit bedankt Marlies Groot voor haar presentatie en doet een beroep op de aanwezigen om zich aan te 
sluiten bij de VVV TvH en daarmee de ontwikkelingen binnen de VVV TvH te ondersteunen. Daarnaast geeft hij 
aan dat met de steun van de ondernemers een belangrijk signaal richting de politiek gegeven wordt. 
 
6. Tariefstelling toeristenbelasting 
Het tarief van de toeristenbelasting 2014 is vastgesteld op € 0,96 (€ 0,92 voor de gemeente en € 0,04 voor de 
SIZ/OFS). In mei 2014 wordt het tarief voor 2015 bekend gemaakt. 
Kees de Wit doet een dringend beroep op de aanwezigen om de genoemde/vastgestelde tarieven te hanteren en 
absoluut geen eigen tarieven toe te passen en het bedrag niet af te ronden (bijv. naar € 1,00). Indien dat wel 
gedaan wordt en dit door de politiek/gemeente gesignaleerd worden, zullen zij geneigd zijn het tarief van de 
toeristenbelasting te verhogen, met als argument dat het tarief “toch al toegepast wordt” door de sector. 
De OFS bewaakt de tariefstelling. Vanuit de politiek is uitgesproken om naar “marktconforme” tarieven te gaan. 
OFS is tegen deze ontwikkeling. Wat is marktconform? 
In 2014 wil de OFS een bijeenkomst organiseren waar ook de fracties van de verschillende politieke partijen voor 
uitgenodigd worden, met als doel hen te informeren en met hen in dialoog te treden. Voorgenoemde is belangrijk 
aangezien Recreatie & Toerisme voor een groot deel van de raad nieuwe materie is. 
 
7. Rondvraag 
- Kees de Wit geeft aan dat de OFS sectorcommissie Recreatie & Toerisme maandelijks bij elkaar komt en 
overleg heeft over bepaalde sector gerelateerde en actuele ontwikkelingen/zaken. Indien de aanwezigen zaken 
aan de orde willen stellen of bepaalde punten op de agenda willen zetten, kunnen zij contact opnemen met Kees 
de Wit (ofsrecreatie@gmail.com). 
- Kees de Wit heeft informatie ontvangen van Syntens over het realiseren van een onderscheidende positie. Hij 
licht de aanwezigen hierover in. Informatie zie: www.syntens.nl. 

Vragen/Opmerkingen vanuit zaal:  
_Hoe komen we bij elkaar en houden we contact met elkaar (recreatieverenigingen). Kees de Wit geeft 
aan dat de communicatie met de sector in de toekomst via de website zal verlopen en incidenteel per e-
mail. De aanwezigen worden geadviseerd ook bij de lokale OV aangesloten te blijven. De OV’s hebben 
een stem in de OFS en behartigen de lokale/plaatselijke belangen. 
 

8. Sluiting 
Kees de Wit sluit de bijeenkomst om 22:00 uur en dankt alle aanwezigen voor hun komst en input. Hij nodigt alle 
aanwezigen uit om informeel met elkaar na te praten en wenst iedereen alvast een goede terugreis. 
 
 
 
 

mailto:ofsrecreatie@gmail.com
mailto:ofsrecreatie@gmail.com
http://www.syntens.nl/

