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1.
Inleiding
De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) is in oktober 2013 officieel opgericht vanuit de
samenwerking tussen de ondernemersverenigingen uit de voormalige gemeenten Harenkarspel,
Schagen en Zijpe. Tijdens de aanloop naar de gemeentelijke herindeling hebben de
ondernemersverenigingen intensief samengewerkt om voldoende en eenduidige inbreng te kunnen
leveren. De huidige omvang van de gemeente Schagen vraagt vanuit de
ondernemersverenigingen een stevige en professionele inzet om te kunnen zorgen voor een
goede belangenbehartiging van en voor de ondernemers.
In juli 2014 hebben de gemeente Schagen en OFS de Overeenkomst Ondernemersfonds Schagen
ondertekend. Hiermee is de gemeente Schagen akkoord gegaan met de oprichting van een fonds.
Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken en doelen uiteengezet, waar beide partijen zich aan
hebben geconformeerd.
De OFS is ingedeeld in vijf sectoren: Detailhandel, Industrie & Bedrijven, Agribusiness, Recreatie
& Toerisme en Horeca. De voorzitters van deze sectorcommissies vormen, tezamen met de
onafhankelijk voorzitter, het bestuur van de OFS. Door de regelmatige en structurele
overlegstructuur van de OFS is het mogelijk gebleken om dwarsverbanden te leggen tussen de
diverse sectoren.
OFS behartigt de belangen van alle ondernemers in de gemeente Schagen, daar waar het
individuele belangen en de belangen van de aangesloten ondernemersverenigingen overstijgt. Dit
doet de OFS op zowel lokaal (gemeentelijk) niveau als op (boven)regionaal niveau. In de regio
werkt de OFS daarbij samen met de zusterverenigingen uit de andere gemeenten in de Kop van
Noord-Holland. De voorzitter van de OFS is deelnemer aan het Koepeloverleg Kop van NoordHolland. Het speelveld waarin de OFS zich begeeft is daarmee breed.
Om richting te geven aan haar beleid heeft de OFS een aantal speerpunten vastgesteld. Deze zijn
vormgegeven en gebundeld in de speerpuntennotitie van de OFS, het betreft een dynamisch stuk.
Sinds de oprichting heeft de OFS zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die inhoudelijk
goede resultaten boekt, steeds meer bekendheid verwerft, (boven)regionaal werkzaam is en waar
de zaak financieel op orde is. De OFS is een centraal aanspreekpunt voor de gemeente geworden,
daar waar het zaken betreft die ondernemers uit de gemeente Schagen raken.
2.

Ondernemers Federatie Schagen

2.1
Bestuursleden OFS
Het dagelijks bestuur van de OFS bestond in 2014 uit zes personen. Het bestuur is, tijdens de
Algemene Ledenvergadering van de OFS, officieel benoemd. Het DB wordt gevormd door de
algemeen en onafhankelijk voorzitter tezamen met de sectorvoorzitters. Daarnaast heeft elke
sector een vicevoorzitter. Deze vicevoorzitters fungeren als aanspreekpunt binnen de sector indien
de voorzitter afwezig is, deze hebben de sectorvoorzitters vervangen op momenten dat zij niet
aanwezig konden zijn en daarnaast heeft het merendeel de vergaderingen van het bestuur
regelmatig bijgewoond. Het DB heeft in de loop van 2013 ondersteuning gekregen van een
coördinator in de persoon van Jolijn van Dijk. De samenstelling van het dagelijks bestuur is als
volgt:
Onafhankelijk voorzitter OFS

Hans Bouterse

Sectorvoorzitter Detailhandel
Vicevoorzitter sector Detailhandel

Hans Blaauw
Marina Spaansen
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Sectorvoorzitter Industrie & Bedrijven
Vicevoorzitter sector Industrie & Bedrijven

Wim Smink
Kees Mosch

Sectorvoorzitter Agribusiness
Vicevoorzitter sector Agribusiness

Nen Sneekes
Nico Groot

Sectorvoorzitter Recreatie & Toerisme
Vicevoorzitter sector Recreatie & Toerisme

Kees de Wit
René Sips (tot oktober 2014)
Thomas v. d. Ploeg (vanaf oktober 2014)

Sectorvoorzitter Horeca
Vicevoorzitter sector Horeca

Silvia Pronk
Nico Grundmann

In 2014 heeft er één wisseling plaats gevonden. Thomas v. d. Ploeg heeft de functie van
vicevoorzitter van de sector Recreatie & Toerisme overgenomen van René Sips.
2.2

Sectorcommissies OFS
Sectorcommissie Detailhandel

Hans Blaauw
Marina Spaansen
Herman Leguit

Sectorcommissie Industrie & Bedrijven

Wim Smink
Kees Mosch
Piet Bakker
Jan Kramer

Sectorcommissie Agribusiness

Nen Sneekes
Nico Groot
Jan Jaap Hoogland
Thomas Droog

Sectorcommissie Recreatie & Toerisme

Kees de Wit
René Sips (tot oktober 2014)
Thomas v. d. Ploeg (vanaf oktober 2014)
Pieter Houdewind
Frank Mosch
Nico Verduin
Peter Vriend (geen vast lid, adviserende rol)

Sectorcommissie Horeca

Silvia Pronk
Nico Grundmann
Ivan Louer
Nick Nolten
Jos Pronk
Sander Mulders
Roy van der Weel (tevens bestuurslid SES)
Bas Schut (tevens lid
Strandpachtersvereniging)

In 2014 heeft er één wisseling in de sectorcommissie Recreatie & Toerisme plaats gevonden.
Thomas v. d. Ploeg heeft de functie van vicevoorzitter van de sector Recreatie & Toerisme
overgenomen van René Sips. René Sips is uit de sectorcommissie gestapt.
De commissieleden van de sector Horeca zijn eveneens bestuursleden van Koninklijke Horeca
Nederland, afd. Schagen.
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3.

Resultaten

3.1
Overleg en vergaderingen
Een goede overlegstructuur is van essentieel belang voor de OFS. OFS voert structureel periodiek
overleg, zowel intern, binnen de OFS, als met het werkveld en overheidsinstanties. Op de agenda
van de vergaderingen van het DB van de OFS staan een aantal vaste punten, waaronder
Financiën OFS, Gemeente Schagen, PR en Communicatie, Projecten OFS, Externe contacten en
‘wat speelt er binnen de diverse sectoren’.
Een goede communicatie tussen de OFS en de gemeente stimuleert beide partijen in een goede
ontwikkeling. Bij een ondernemende gemeenschap past een ondernemende gemeente.
Overzicht structurele en periodieke vergaderingen van de OFS in 2014:
Intern
Dagelijks bestuur OFS
OFS Sectoroverleg Detailhandel
OFS Sectoroverleg Industrie & Bedrijven
OFS Sectoroverleg Agribusiness
OFS Sectoroverleg Recreatie & Toerisme
OFS Sectoroverleg Horeca
Extern- Gemeente
Dagelijks bestuur OFS met het college van B&W
Dagelijks bestuur OFS met het college van B&W
met bedrijfsbezoek (BolleNoord, ISD Kop van NoordHolland en Assurantiekantoor De Jong en Bouterse)
Extern- Overige
Koepeloverleg

Frequentie
10x
7x
3x
4x
10x
7x
Frequentie
1x
3x
Frequentie
1x

De bestuursleden van de OFS wonen regelmatig vergaderingen bij van de zakenclubs/
ondernemersverenigingen die binnen de gemeente actief zijn.
Naast de periodieke vergaderingen van de OFS, hebben de bestuursleden van de OFS overleg
gehad met externe partijen omtrent voor ondernemers belangrijke onderwerpen, o.a. met de
provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Onderwijsinstellingen en Brancheorganisaties
(waaronder RECRON, KHN en Cumela).
Incidenteel hebben de diverse sectorcommissies overleg gehad met ambtenaren, wethouders
en/of de burgemeester, omtrent belangrijke en actuele onderwerpen/ontwikkelingen. Hierbij valt te
denken aan de tariefstelling van de toeristenbelasting, het drank- en horecabeleid, GVVP,
paracommercie etc..
3.2

Bijeenkomsten

3.2.1 Bijeenkomsten van OFS
Om de ondernemers uit de gemeente Schagen te informeren over belangrijke en voor hen actuele
onderwerpen organiseert de OFS bijeenkomsten voor ondernemers. Onderstaand een overzicht
van de bijeenkomsten die OFS in 2014 heeft georganiseerd.
Bijeenkomsten OFS
Bijeenkomst over het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het
ondernemersdossier, met gastsprekers
Algemene Ledenvergadering, met gastspreker
Verkiezing ondernemer van het jaar 2014 en
nieuwjaarsbijeenkomst

Datum
8 april 2014
2 september 2014
10 januari 2015
voorbereidingen geschiedde in
2014
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3.2.2 Overige bijeenkomsten
De bestuursleden van de OFS hebben in 2014 veelvuldig 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 en daarnaast is het van belang om in contact te treden met ondernemers,
overheidsinstanties en overige partijen. Voorbeelden van bijeenkomsten waar de bestuursleden
van de OFS bij aanwezig waren, waren onder andere gericht op de bedrijven- en
industrieterreinen, werkzaamheden aan de Stolper Basculebrug (provincie Noord-Holland),
ontwikkelingen bij NRG, structuurvisie Petten, opwaarderen van de centra en het optimaliseren
van winkelgebieden.
3.3
Samenwerking
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2014 heeft de OFS samengewerkt met meerdere
lokale en regionale partners t.b.v. het realiseren van projecten en ontwikkelingen. Hierbij valt te
denken aan de ondernemersverenigingen/zakenclubs van Schagen, de gemeente Schagen, Regio
VVV Top van Holland, Schager Uitdaging en Schagen FM. Met het noodzakelijke ‘lobbywerk’ trekt
de OFS ook gezamenlijk op met diverse partners om op die wijze de gezamenlijke belangen goed
onder de aandacht te brengen
3.4
OFS als belangenbehartiger en adviesorgaan (gevraagd en ongevraagd)
De OFS heeft in 2014 gevraagd en ongevraagd advies gegeven over bepaalde beleidsstukken en
ontwikkelingen, o.a. aan gemeente en overige overheidsinstanties. De OFS tracht hierbij advies op
hoofdlijnen te geven. Dit betrof advies over bijvoorbeeld de tariefstelling van de toeristenbelasting
2015, het beleidsvoornemen permanent wonen in recreatiewoningen toe te staan via persoonlijke
gedoogbeschikkingen, de afsluiting en renovatie van de Stolper Basculebrug, de uitbreiding en
opwaardering van het Makadocentrum, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, duurzame energie,
Ontbrekende Schakel Warmenhuizen/Tuitjenhorn, glasvezel, handhaving, bedrijventerrein
Kolksluis, Structuurvisie Petten, bestemmingsplan buitengebied Zijpe, het verkeerscirculatieplan
en de drank- en horecaverordening.
Bestuursleden van de OFS hebben zitting genomen in werkgroepen, o.a. gericht op het nieuwe
subsidiebeleid van de gemeente en het GVVP.
Wanneer het zaken betrof die vele ondernemers uit de gemeente raakten en waar juridisch en
deskundig advies gewenst/noodzakelijk was, is contact gelegd met een extern deskundige om de
OFS te ondersteunen.
Ook heeft de OFS op provinciaal en landelijk niveau haar stem laten horen. Zo heeft de OFS naar
aanleiding van diverse publicaties en nieuwsuitzendingen, bijvoorbeeld haar grote zorgen geuit
richting Minister Kamp over het voortbestaan van de Nuclear Reactor and consultancy Group
(NRG) in Petten.
3.5
Projecten
Bij een ondernemende gemeenschap past een ondernemende gemeente. De OFS heeft in 2014
met diverse partijen die actief zijn in de regio samengewerkt met als doel projecten te ontwikkelen
en te realiseren. De projecten die zijn uitgevoerd en ontwikkeld, zijn gericht op het versterken van
de lokale economie, het verbeteren van het vestigingsklimaat in de gemeente, de promotie van het
gebied en/of het bevorderen van collectieve voorzieningen van en voor ondernemend Schagen.
Aangezien 2014 het eerste jaar was dat de OFS volledig operationeel was, is er in dat jaar met
name gewerkt aan het onderzoeken en in kaart brengen van de wensen van ondernemers en is er
onderzoek gedaan naar mogelijk in de toekomst te realiseren projecten.
3.5.1 Projecten van de OFS
Gerealiseerd
Wifi in de gemeente Schagen
In de stadskern van Schagen
en in Callantsoog (en een deel
van het strand Callantsoog)

Samenwerkingspartner(s)
Gemeente Schagen, provincie Noord-Holland
(subsidieverstrekker) en Regio VVV Top van Holland
Het hebben van een goede en gratis WIFI voorziening komt
ondernemers binnen diverse sectoren ten goede, o.a. binnen
de Detailhandel, Recreatie & Toerisme en de Horeca.
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HAVO dag techniek

Regius College Schagen (OFS ondersteunende en
adviserende rol)

Gericht op de kennismaking van
jongeren met bedrijven in de
technische sector.
Gestart/Onderzocht
Gebiedskaart
Bankjes in de gemeente
Ondernemersdossier
Parkmanagement

OFS hecht veel belang aan het vasthouden van jong talent
voor de regio en vindt het bijzonder belangrijk dat de jeugd
weet wat voor soort bedrijven in onze regio actief zijn.
Samenwerkingspartner(s)
Regio VVV Top van Holland
n.v.t.
KHN
In overleg met ondernemers, gemeente Schagen en
ervaringsdeskundigen (o.a. Parkmanagement Hoorn)
Clusius College

Voorjaarsbloeiers in Schagen

3.5.2 Externe projecten
De OFS heeft diverse projecten in de gemeente Schagen ondersteund. Dit waren projecten die het
ondernemersklimaat van de gemeente Schagen ten goede kwamen en/of vernieuwend waren. De
OFS heeft in 2014 een financiële bijdrage beschikbaar gesteld aan o.a. de Westfriese Folklore en
de Jaarmarkt. Door het ondersteunen van deze projecten/evenementen, die gericht zijn op de
promotie van het gebied en daarmee een duidelijke impuls geven aan de lokale economie en,
heeft de OFS het ondernemersklimaat positief willen stimuleren.
Daarnaast heeft de OFS in 2014 contact gelegd met de Sportadviesraad. Doel van dit contact was
om te onderzoeken of beide partijen erbij gebaat zouden zijn om een speciaal noodfonds op te
richten voor verenigingen, welke beheerd zou worden door de Sportadviesraad. Dit i.v.m. de
opslag op de OZB niet-woningen, waar ook non-profit organisaties een bijdrage aan leveren. In
verband met het nieuwe subsidiebeleid, welke de gemeente eind 2014 heeft vastgesteld, is met de
Sportadviesraad overeengekomen, deze gesprekken in 2015 te zullen vervolgen.
De OFS ontvangt haar middelen via de 3% opslag op de OZB niet-woningen. Het betreffen dus
geldmiddelen van en voor de ondernemers van de gemeente Schagen en is geen subsidie van de
gemeente. De OFS is er dan ook op gericht dat de gelden besteed worden aan zaken die het
ondernemersklimaat ten goede komen.
OFS is niet een partij waar substantieel financiële bijdragen aangevraagd kunnen worden ter
vervanging van bij de gemeente weggevallen subsidiegelden.
4.
Bereik en communicatie
Communicatie met de ondernemers die actief zijn in de gemeente Schagen is van essentieel
belang. Via de ondernemersverenigingen heeft de OFS in 2014 slechts een deel van de
ondernemers direct kunnen aanschrijven/bereiken.
Door in de media bepaalde zaken onder de aandacht te brengen, heeft de OFS getracht elke
ondernemer uit de gemeente te bereiken. Dit is echter een onderdeel waar de OFS nog verder aan
zal werken.
4.1
Verslagen vergadering OFS
De verslagen van de periodieke vergaderingen van het bestuur van de OFS worden, ter info, naar
de ondernemersverenigingen/zakenclubs toegestuurd. De ondernemersverenigingen worden
regelmatig gevraagd om input te leveren en eventuele knelpunten/signalen/ontwikkelingen bij de
OFS te melden. Hier wordt echter maar incidenteel gehoor aan gegeven. De meeste signalen krijgt
het DB door zelf in overleg te treden met ondernemers en de verenigingen.
4.2
Website
In 2014 is verder vormgegeven aan de website. Hier worden nieuwsberichten die relevant zijn voor
ondernemers op geplaatst, kan men informatie vinden over de OFS, bijeenkomsten van de OFS
en over de vergadering en speerpunten. De website is een medium waarmee alle ondernemers uit
de gemeente Schagen geïnformeerd kunnen worden over de OFS. Hiermee worden alle
ondernemers bereikt.
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Website OFS: www.ondernemendschagen.nl

4.3
OFS Magazine
Begin 2014 is het eerste OFS Magazine verschenen. Het OFS Magazine wordt gemaakt voor en
door ondernemers uit de gemeente Schagen. Het is een vervolg op het blad van de Industrie en
Bedrijvengroep Schagen (IBS). Dit magazine wordt 3 à 4 keer per jaar uitgegeven. Zeeman
Reclame Groep uit Schagen verzorgt de invulling en verspreiding van het OFS Magazine. De
bestuursleden van de OFS zijn nauw betrokken bij de invulling en er vonden in 2014 regelmatig
redactievergaderingen plaats waarbij zij aanschoven. In 2014 is hard gewerkt aan het
verkrijgen/samenstellen van de verzendingslijst van het OFS Magazine. Toch zijn er signalen
binnengekomen, dat niet elke ondernemer het Magazine ontving. Vandaar dat ondernemers in de
gelegenheid zijn gesteld om het Magazine te downloaden via de website van de OFS. Daarnaast
kunnen ondernemers hun gegevens doorgeven, zodat zij op de verspreidingslijst gezet konden
worden.

OFS Magazines editie 1, 2 en 3

4.4
OFS Nieuwsbrief
In 2014 heeft de OFS de mogelijkheden en de behoefte aan het verspreiden van een periodieke
nieuwsbrief over de OFS onderzocht. Hier wordt in 2015 verder gestalte aan gegeven.
5.
Speerpuntennotitie
Om richting te geven aan haar beleid heeft de OFS een aantal speerpunten vastgesteld die in de
speerpuntennotitie zijn opgetekend. In deze notie zijn algemene speerpunten van de OFS
uiteengezet en daarnaast zijn specifieke punten per sector terug te vinden. Het is een dynamische
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notitie, die regelmatig door de bestuursleden inhoudelijk getoetst wordt op relevantie en actuele
ontwikkelingen.
De OFS vraagt in de notitie o.a. specifiek aandacht voor:
1) Een goed overleg tussen bedrijfsleven en gemeente, door het behouden van tenminste één
fulltime bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente en het voeren een structureel periodiek
overleg tussen het georganiseerd bedrijfsleven en het gemeentebestuur.
2) Ruimte voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme door de kwaliteiten van de
gemeente optimaal te benutten. Dit betekent het versterken van bestaande kwaliteiten, het
optimaal faciliteren van toeristische ondernemers en een voortdurende inzet op kwalitatieve
uitbreiding van de recreatieve en toeristische mogelijkheden in de gemeente.
3) Ruimte voor de ontwikkeling van agribusiness. Dit betekent het optimaal faciliteren van
ondernemers in de agribusiness (van agrariër tot zaadveredelingsbedrijf en toeleverancier)
om ontwikkelingen in onder meer schaalgrootte en duurzaamheid mogelijk te maken.
4) Een goede en voldoende infrastructuur. Van belang is voldoende lokale en regionale
infrastructuur, kwalitatief en kwantitatief. Specifieke aandacht verdient daarbij het uitbreiden
en opwaarderen van de verbindingen over het Noord-Hollands Kanaal, door de aanleg van
tenminste één extra brug. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid in de gemeente en
daarbij ook de aantrekkelijkheid van de regio voor zowel ondernemers als bewoners.
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.
Specifieke aandacht vraagt de ruimte bij kleinere kernen en de hogere milieucategorieën.
De gehele speerpuntennotitie van de OFS is in te zien en te downloaden via
www.ondernemendschagen.nl.

namens het bestuur van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS)
Schagen, 28 april 2015

Hans Bouterse, voorzitter

Kees de Wit, secretaris
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