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Ondernemers Federatie Schagen
Dagelijks Bestuur  
 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Bestuursleden 
 

(OFS) 
 
 
Hans Bouterse                           
Kees de Wit  
Nen Sneekes  
Silvia Pronk 
Hans Blaauw                          (tot 1-04-’15) 
Henk van Zanten                  (per 1-04-’15) 
Wim Smink                            (tot 1-11-’15) 
Kees Mosch                          
 

In 2015 hebben er twee wijzigingen in het bestuur van de OFS plaatsgevonden. Henk 
van Zanten heeft Hans Blaauw per 1 april 2015 opgevolgd, daarnaast heeft Wim Smink 
per 1 november 2015 zijn sectorvoorzittersfunctie neergelegd. Er wordt nog gezocht 
naar een opvolger. Kees Mosch is waarnemend sectorvoorzitter. 

 
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. Daarnaast ontwikkelt en 
ondersteunt de OFS projecten en activiteiten die het ondernemersklimaat in de gemeente Schagen ten 
goede komen.  
Sinds de oprichting heeft de OFS zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die inhoudelijk goede 
resultaten boekt, steeds meer bekendheid verwerft en (boven)regionaal werkzaam is. De OFS is een 
centraal aanspreekpunt voor de gemeente geworden, daar waar het zaken betreft die ondernemers uit de 
gemeente Schagen raken en geeft gevraagd en ongevraagd advies.  
 
1.2 Bestuursleden OFS 
De OFS is opgedeeld 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. De sectorvoorzitters en sectorcommissieleden van de OFS zetten zich vrijwillig en 
belangeloos in t.b.v. ontwikkelingen die positieve gevolgen met betrekking tot het ondernemerschap met zich 
meebrengen en de ontwikkeling van projecten. Hier staat geen vergoeding tegenover. In hoofdstuk 2 van dit 
jaarverslag wordt per sector een korte uitleg gegeven over een aantal belangrijke zaken/projecten die 
speelden in 2015. De tijdsbesteding is variërend per sectorvoorzitter en periode, maar is gemiddeld 4 tot 6 
uur per week. De algemeen voorzitter besteedt gemiddeld 16 uur per week aan de OFS. 
 
1.3 Speerpuntennotitie OFS 
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. De complete speerpuntennotitie van de 
OFS is te downloaden via de website www.ondernemendschagen.nl. Het is een dynamische 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  
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ruimte moet zijn om te ontwikkelen, maar overaanbod voorkomen moet worden. Specifieke aandacht vraagt 
de ruimte bij kleinere kernen en de hogere milieucategorieën. 
 
1.4 Overlegstructuur 
Een goede overlegstructuur is van essentieel belang voor de OFS. Maandelijks vindt er een 
bestuursvergadering plaats. Door de regelmatige en structurele overlegstructuur van de OFS is het mogelijk 
gebleken om dwarsverbanden te leggen tussen de diverse sectoren. De sectorcommissies 
hebben ieder een eigen overlegstructuur.  
Vier maal per jaar heeft het bestuur van de OFS overleg met het college van burgemeester en wethouders 
de gemeente Schagen, of een afvaardiging daarvan. De wethouder economische zaken is bij elke 
vergadering aanwezigen, de overige collegeleden sluiten aan wanneer er agendapunten uit hun portefeuille 
behandeld worden. Maandelijks heeft de wethouder economische zaken kort overleg met de voorzitter van 
de OFS om actuele en lopende zaken te bespreken. In 2015 heeft de OFS voor de eerste maal een 
bijeenkomst met bedrijfsbezoek georganiseerd voor het Management Team van de gemeente. Dit zal in het 
vervolg eens per 1,5 jaar plaatsvinden. Overleg met ambtenaren omtrent bepaalde zaken, waaronder 
bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid, alcohol-en drugsbeleid en verkeersproblematieken, vindt 
eveneens geregeld plaats. 
 
1.5 Samenwerking 
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2015 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 
 
1.6 OFS kijkt verder dan de eigen gemeentegrenzen 
Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. De Kop van Noord-Holland is uniek en kan, indien 
groter gedacht wordt en kansen aangegrepen worden, meeliften op het succes van Amsterdam. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de vestiging van Microsoft in Wieringermeer. De voorzitter van de OFS heeft zitting in 
het Koepeloverleg, welke gericht is op de regio Noord-Holland Noord. De Koepel is vertegenwoordigd in het 
Economisch Forum. Laatstgenoemde heeft als werkgebied Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. De 
gemeenten uit de regio zijn een samenwerkingsverband aangegaan, waarna de raad genaamd De Kop 
Werkt, is opgericht. De OFS volgt de ontwikkelingen op de voet.  
De OFS heeft o.a., t.b.v. het regiobelang, een brief naar de provincie gestuurd omtrent het voornemen om 
Milena – Olga te verplaatsen van Alkmaar naar Groningen. Daarnaast heeft de OFS de ondernemers uit de 
gemeente Schagen bijvoorbeeld opgeroepen op woensdag 18 maart 2015 te stemmen voor de Provinciale 
Staten en voor het Waterschap HHNK. Door te stemmen konden ondernemers mede bepalen hoe de 
samenstelling van het bestuur eruit zou komen te zien en daarnaast ervoor zorgen dat er kandidaten 
gekozen zouden worden die de belangen van de ondernemers zo goed mogelijk kunnen behartigen. Overleg 
met overige partijen waaronder provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Onderwijsinstellingen en 
Brancheorganisaties (o.a. RECRON, KHN en Cumela) zijn eveneens belangrijk.  
 
1.7 Communicatie 
Communicatie met/richting de ondernemers van de gemeente Schagen is van essentieel belang. Via de 
ondernemersverenigingen heeft de OFS slechts een deel van de ondernemers direct kunnen 
aanschrijven/bereiken. Middels de lokale media wordt getracht elke ondernemer uit de gemeente te bereiken. 
Het is lastig dat een deel van de NHD abonnees uit bijv. Warmenhuizen de Alkmaarsche Courant ontvangt in 
plaats van de Schager Courant. Er wordt gewerkt aan een compleet adressenbestand. 
OFS Magazine  
Begin 2014 is het eerste OFS Magazine 
verschenen. OFS Magazine wordt gemaakt voor en 
door ondernemers uit de gemeente Schagen. 
Zeeman Reclame Groep uit Schagen verzorgt de 
invulling en verspreiding van het OFS Magazine. 
Bestuursleden van de OFS maken deel uit van het 
redactieteam en zijn betrokken bij de invulling. Het 
magazine is een goed middel om ondernemers te 
informeren. Zo worden interessante en innovatieve 
ondernemers uitgelicht, maar hebben in 2015 ook 
bepaalde belangrijke onderwerpen de aandacht 
gekregen, waaronder TenderNed, digitaal 
aanbesteden, duurzame energie en onderwijs, 
stages en werkgelegenheid in de Kop van Noord-
Holland. OFS Magazine wordt naar ondernemers 
uit de gemeente toegestuurd en is te downloaden 
via de website van de OFS. 

OFS Magazine
editie 8 en 9
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OFS Nieuwsbrief 
In 2015 heeft de OFS twee maal een nieuwsbrief per e-mail verspreid. In de betreffende nieuwsbrieven 
gaven de sectorvoorzitters aan met welke belangrijke onderwerpen zij op dat moment bezig waren. 
Website 
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.  
 
1.8 Bijeenkomsten van de OFS 
De OFS organiseerde diverse bijeenkomsten voor ondernemers uit de gemeente Schagen, met als doel hen 
te informeren over voor ondernemers belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen en daarnaast zodat 
ondernemers elkaar konden ontmoeten en konden netwerken. In 2015 zijn onderstaande bijeenkomsten 
georganiseerd: 
Algemene Ledenvergadering OFS met Gastspreker Jorus Everaerd (techwatcher) - (1 sept.) 
De bestuursleden van de OFS hebben de aanwezigen geïnformeerd over de OFS, de lopende projecten en 
over actuele onderwerpen. Jorus Everaerd heeft de ondernemers in het tweede deel van de bijeenkomst 
meegenomen in de toekomst. De technologische ontwikkelingen hebben een enorme impact op de wijze 
waarop wij ons leven en werk inrichten en uitvoeren. Voor ondernemers/bedrijven is het van belang om deze 
ontwikkelingen in de gaten te houden. Het bedrijfsleven moet de ontwikkelingen zien als een kans. 
Thema avond omtrent Internetcriminaliteit en Digitale Veiligheid - (22 okt.) 
In samenwerking met de gemeente, de politie en het RPC Noord-Holland heeft de Ondernemers Federatie 
Schagen een seminar Cybercrime georganiseerd. Spreker op de avond was ex-hacker Stan Hegt, 
tegenwoordig Manager Risk Consulting bij KPMG. Hij is deskundig in de wereld van het internet en bezit veel 
kennis over computersystemen. Hij heeft zijn kennis gedeeld met de aanwezigen en de ondernemers 
gewezen op de gevaren en tips gegeven over hoe ondernemers zich kunnen beschermen.  
Thema avond omtrent Participatiewetgeving en Duurzame inzetbaarheid van (ouder) personeel - (26 nov.) 
Er zijn presentaties verzorgd door deskundigen van het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord 
(WSP-NHN) en de heer Wim Oolbekkink, deskundige op het gebied van duurzame inzetbaarheid van (ouder) 
personeel. Laatstgenoemde is verbonden aan het adviesbureau SBI Formaat en MKB Nederland. De OFS 
heeft n.a.v. deze bijeenkomst een stimuleringsfonds opgericht voor ondernemers. Ondernemers konden t/m 
1 februari 2016 een aanvraag indienen en daarmee kans maken op een bijdrage voor projecten en/of 
plannen die tot doel hebben de duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel te vergroten.  
Netwerkbijeenkomst en Verkiezing van dé Ondernemers van het jaar 2015 - (9 jan.) 
Tijdens de netwerkbijeenkomst hebben de ondernemers volop de gelegenheid gekregen om met elkaar te 
netwerken en heeft de heer Pennink (Ontwikkelingsbedrijf NHN) de aanwezigen geïnformeerd over enkele 
belangrijke ontwikkelingen in de regio. Krachten bundelen en kansen pakken waren de belangrijkste 
uitgangspunten van zijn verhaal. Daarnaast zijn de winnaars van de verkiezing van dé ondernemers van het 
jaar uit de gemeente Schagen bekendgemaakt. Dit jaar heeft de OFS in samenwerking met Schagen FM 
bedrijfsfilms gemaakt over de genomineerde bedrijven. Dit is enorm succesvol gebleken en heeft een grote 
toegevoegde waarde t.b.v. de naamsbekendheid.  
 
1.9 Bijeenkomsten van derden 
De bestuursleden van de OFS hebben in 2015 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. Enkele 
bijgewoonde bijeenkomsten zijn o.a.: Bijeenkomst APV (23 apr.); Regiowerktop (22 jun.); Opening 
Stolperophaalbrug (27 aug.); Strategische Visie (8 sept.); Economisch Forum NHN (9 sept.); Congres Clok 
(landelijke organisatie ondernemersfondsen) (13 okt.); Congres Top van de Kop NH (20 nov.). 
 
1.10 Projecten OFS 
De OFS houdt zich bezig met de uitvoering en/of 
ondersteuning van diverse projecten. In veel 
gevallen betreffen dit langlopende projecten, 
waaronder de realisatie van gratis wifi in de 
gemeente, de ontwikkeling van de Regiokaart, 
onderzoek naar douches/toiletten bij het strand, 
parkmanagement, advies bestemming en 
uitbreiding bedrijventerrein, glasvezel, onderwijs 
en opleidingen, onderzoek en advies duurzame 
energie, digitalisering, advies protocol 
sluitingstijden, het opwaarderen van de 
winkelstraten en de campagne 18+. In sommige 
gevallen zijn er geen specifieke uitgaven gedaan. 
De bestuursleden en sectorcommissieleden 
hebben zich echter wel ingezet t.b.v. de  

 
 

Jorus Everaerd 
tijdens ALV
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uitvoering van de projecten. Hier staat geen vergoeding tegenover. Veel van de hiervoor benoemde 
projecten worden verder toegelicht in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. Het wifiproject is sector overstijgend. 
Het in 2014 aangelegde wifinetwerk is in 2015 verder uitgebreid. Zo is onder andere het Makado Centrum als 
free wifi point toegevoegd. Daarnaast heeft de OFS onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van 
ondernemers aan een verdere uitbreiding van het netwerk in Schagen (Loet en Nieuwstraat) én naar de 
aanleg van wifi in andere dorpskernen in de gemeente Schagen. T.b.v. wifi op het strand moet er glasvezel 
door de duinen aangelegd worden. Tot op heden is dit, gezien het ontbreken van een dergelijk verbinding, 
nog niet realiseerbaar. OFS blijft de mogelijkheden onderzoeken om ook op het strand gratis wifi aan te 
kunnen bieden. 
 
1.11 Gemeente Schagen 
Noodfonds voor verenigingen  
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. De middelen worden ingezet t.b.v. verenigingen die bijvoorbeeld door de bezuinigingen in de 
problemen komen. 
Betrokkenheid/input van OFS bij onderzoeken 
In 2015 heeft de OFS input en/of een daadwerkelijke inspanning geleverd t.b.v. diverse onderzoeken die de 
gemeente heeft uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan het bewijs van goede dienst, het actieprogramma, 
de toekomstvisie 2040 en het onderzoek naar de wensen en behoeften van ondernemers uit de gemeente 
Schagen. 
Betrokkenheid/input van OFS bij beleidsstukken 
De OFS geeft geregeld, gevraagd en ongevraagd, advies over bepaalde beleidsstukken van de gemeente 
Schagen. Ook hebben bestuursleden van de OFS zitting genomen in diverse werkgroepen. Zo heeft de OFS 
o.a. input geleverd t.b.v. het verkeerscirculatieplan, het GVVP en het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met 
betrekking tot laatstgenoemde wordt er door ondernemers nog te weinig gebruik gemaakt van TenderNed. 
Het is positief dat de gemeente probeert proactief te handelen en dat de gemeente zelf ondernemers 
benadert, met de vraag waarom zij zich bijvoorbeeld niet ingeschreven hebben op TenderNed. De OFS 
tracht hier ook een positieve bijdrage aan te leveren. Zo heeft er in 2015 een artikel in het OFS Magazine 
gestaan in navolging van een eerder door de OFS georganiseerde bijeenkomst over het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 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. 
Betrokkenheid/input van OFS bij projecten 
Matrixborden 
De OFS is, op verzoek van toenmalig wethouder Groot, gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden 
rondom de realisatie van Matrixborden in de gemeente Schagen. Dit ten behoeve van de promotie van de 
gemeente en de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. De OFS heeft diverse partijen benaderd en 
voorstellen uitgewerkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met de gemeente. 
Glasvezel 
De bestuursleden van de OFS zijn groot voorstander van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de 
gemeente Schagen. Met name in het buitengebied is de aanleg van een goed en betrouwbaar netwerk een 
positieve ontwikkeling voor ondernemers. De bestuursleden hebben in 2015 aangegeven, dat zij als 
ambassadeur op zullen treden en indien gewenst, op verzoek van de gemeente, ondernemers willen 
informeren over bepaalde zaken. Informatiebijeenkomsten omtrent dit onderwerp worden bezocht.  
 
1.12 Financiële ondersteuning lokale initiatieven 
De OFS vindt het van belang dat er een bruisend verenigingsleven is in de gemeente Schagen, dit komt het 
ondernemersklimaat ten goede. Daarnaast worden er vele activiteiten ontplooid waar ondernemers direct de 
vruchten van kunnen plukken. De OFS heeft in 2015 regels/voorwaarden omtrent financiële ondersteuning 
opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de website. Zo dient er bijvoorbeeld een officiële aanvraag ingediend 
te worden, voorzien van een begroting en dekkingsplan. Het dient een nieuw en/of vernieuwend initiatief te 
zijn. De activiteit dient bij te dragen aan de promotie van de gemeente. Alleen cofinanciering is mogelijk en  
het dient een overkoepelende activiteit te zijn. Het 
lokale bedrijfsleven moet bij de activiteit betrokken 
zijn en het moet een toegevoegde waarde hebben 
voor ondernemers. Ingediende verzoeken worden 
door de sponsorcommissie beoordeeld. Financiering 
voor meerdere jaren is in principe niet mogelijk. In 
2015 heeft de OFS onder andere een bijdrage 
beschikbaar gesteld aan: Westfriese Folklore 
(€5.000,-), Kunstroute Zijpe (€2.500,-), Jaarmarkt 
Warmenhuizen (€2.000,-), Schagen on Ice 
(€1.000,-), Congres Top v NH (€750,-), Bedrijven 
Dag Warmenhuizen (€1.000,-), Bedrijven Dag 
’t Zand (€1.000,-), De Schager Uitdaging (€500,-) en 
de noodopvang van vluchtelingen (€2.000,-). 
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2.1 OFS sector Detailhandel 
 
Sectorvoorzitter 
 
 
Sectorvicevoorzitter 
 
Commissieleden 
 
 

 
 
Henk van Zanten                  (per 1-04-‘15)
Hans Blaauw                          (tot 1-04-‘15)
 
Marina Spaansen 
 
Willem Jan Stam 
Jacques Post 
Rick Jongeneel 
GertJan Slijkerman 
Herman Leguit 

 
De OFS sector detailhandel heeft deel uitgemaakt van de werkgroep omtrent het Verkeerscirculatieplan. 
De insteek van de OFS lag met name op de bevordering van de vitaliteit van de binnenstad van Schagen. 
Bereikbaarheid is essentieel voor de kwaliteit van de binnenstad. Het autoluw maken van een winkelgebied 
is een inmiddels achterhaalde maatregel. Ook betaald parkeren blijkt een negatieve invloed te hebben op de 
beleving van het winkelend publiek. De kwaliteit van wonen wordt mede bepaald door de invulling van de 
detailhandel. Daarnaast heeft een florerende middenstand een positieve uitwerking op de beleving van 
toeristen. Het is een taak van de sectorcommissie en de ondernemers om de consument te overtuigen van 
het belang van een goede middenstand, zowel in de dorpskernen als in het stadshart van Schagen. Er zijn 
diverse rapporten verschenen met visies over de opwaardering en de vitaliteit van binnensteden en het 
behoud daarvan, waaronder de rapporten van Stec en Locatus. De sectorcommissie is aan de slag gegaan 
met de aanbevelingen en conclusies. De samenleving verandert in een enorm tempo en dit heeft een grote 
invloed op het winkelbestand van de toekomst. De sector detailhandel is samen met de gemeente Schagen 
en de Rabobank bezig met de uitvoering van het project De Nieuwe Winkelstraat. Dit project is gestart in 
2015 en speelt daarop in. Het is een langlopend en belangrijk traject waar de sector zich de aankomende 
jaren op zal richten. Alle belanghebbenden, waaronder de detaillisten, pandeigenaren, horecaondernemers 
en culturele instellingen, worden bij elkaar gebracht om de toekomstige ontwikkelingen te bespreken. Er 
liggen veel kansen voor ondernemers in de gemeente Schagen. Het is belangrijk om deze in gezamenlijkheid 
op te pakken. Er wordt gestart met de kern Schagen, vervolgens zouden de overige kernen onderzocht 
kunnen worden. Leegstand is funest voor ontwikkelingen in een gemeente. De OFS zet zich in om dit zo 
veel mogelijk tegen te gaan, zowel in de centra als op de bedrijventerreinen. Detailhandel hoort thuis in de 
binnenstad. In hoeverre is het wenselijk als branchevreemde activiteiten, zoals speelparadijzen e.d., zich 
zouden vestigen op bedrijventerreinen? Welke activiteiten zijn concurrerend met het centrum en hoe zit het 
met de verkeersbewegingen, de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid op deze terreinen? De sector 
Detailhandel en de sector Industrie&Bedrijven moeten in gezamenlijk overleg een standpunt innemen over 
Perifere Detailhandel. De OFS moet het ondernemerschap beschermen, maar moet ook naar het belang 
van de regio kijken. Rondom de uitbreiding van het Makado zijn de meningen verdeeld. Het is van belang 
dat er gekeken wordt naar de toekomst en dat de stad Schagen zo aantrekkelijk mogelijk is voor de regio. 
Daarnaast moet er niet gebouwd worden voor leegstand. Internetcriminaliteit is op dit moment een grote 
bedreiging voor ondernemers. Het is belangrijk dat ondernemers goed geïnformeerd worden over de gevaren 
die zij lopen en over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om bepaalde zaken te voorkomen. De sector 
heeft een bijeenkomst georganiseerd om voorgenoemde te bewerkstelligen. Uit alle onderzoeken 
gericht op de ontwikkelingen in de sector detailhandel is gebleken dat de 
beleving tijdens het winkelen tegenwoordig centraal staat. Ten behoeve 
van de opwaardering van de centra en beleving in de winkelgebieden 
heeft de OFS sector Detailhandel, na overleg met de detailhandel 
ondernemers, het plan gevat om de winkelgebieden te voorzien van 
bloembakken met bloeiende planten/bloemen. Voorgenoemde na een 
verzoek van een van de ondernemersverenigingen. De sector heeft in 
2015 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. 
Zowel de ondernemersverenigingen als de afzonderlijke ondernemers 
hebben het voorstel positief ontvangen. De verwachting is dat de 
bloembakken met bloeiende planten/bloemen in het voorjaar van 2016 
geplaatst zullen worden.  

 

 Sectorvoorzitter 
Henk van Zanten
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2.2 OFS sector Industrie&Bedrijven 
 
Sectorvoorzitter 
 
Waarnemend sectorvoorzitter 
 
 
Commissieleden 
 

 
 
Wim Smink                       (tot 1-11-‘15)
 
Kees Mosch                      (per 1-11-’15 
                        waarnemend voorzitter)
 
Piet Bakker 
Jan Kramer 
 
 

 
Onder meer naar aanleiding van het verlopen van de certificaten van het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) voor o.a. de bedrijventerreinen in Schagen en ’t Zand heeft de sectorcommissie Industrie&Bedrijven 
nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de oprichting van Parkmanagement Schagen. 
Parkmanagement kan gericht zijn op bijvoorbeeld de uitstraling van de bedrijventerreinen, het onderhoud en 
de collectieve beveiliging. Er is een bijeenkomst met de ondernemersverenigingen uit de gemeente 
georganiseerd waarbij een ervaren parkmanager enkele voorbeelden voor parkmanagement uiteen heeft 
gezet en uitleg heeft gegeven over de diverse mogelijkheden. De sector heeft zich gecommitteerd aan het 
project t.b.v. de aanleg van glasvezel in de gemeente Schagen. Kees Mosch is ambassadeur. Zowel 
Industrie&Bedrijven als de sector Agribusiness heeft zich ingezet t.b.v. de ontwikkelingen rondom de 
uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand. Het is heel positief dat de ARO-commissie (Provincie) 
het eerdere advies uiteindelijk heeft bijgesteld waardoor ondernemers de kans krijgen om uit te breiden. Dit 
onder andere ook dankzij de inzet van de gemeente. In nauw overleg met de gemeente Schagen heeft de 
OFS een aanvraag bij de provincie ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling voor het 
Projectplan Beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen. Dit betreft een regeling waarbij 
bedrijven een aanvraag kunnen doen voor een subsidiebijdrage t.b.v. de door hun te plegen investeringen ter 
verbetering van de beeldkwaliteit van hun bedrijfspanden (geen detailhandel, woningen en kantoren) en 
bedrijventerrein. De regeling was helaas beperkt tot de bedrijventerreinen Lagedijk en Witte Paal, dit 
aangezien de andere terreinen in de gemeente een te hoge status/klassering hebben. De provincie heeft de 
aanvraag niet gehonoreerd, aangezien het subsidievolume onvoldoende was om alle aanvragen te 
honoreren. De OFS heeft besloten de aanvraag in 2016 opnieuw in te dienen. Indien de aanvraag 
gehonoreerd wordt zal ook de OFS een deel van de overheadkosten voor haar rekening nemen. De 
sectorcommissie heeft een bijeenkomst georganiseerd gericht op de duurzame inzetbaarheid van (ouder) 
personeel en de Participatiewetgeving. Deze twee ontwikkelingen hebben behoorlijke gevolgen voor het 
bedrijfsleven. De sector achtte het dan ook van belang om ondernemers te informeren en hen met name te 
wijzen op de kansen en mogelijkheden die beide met zich meebrengen. Daarnaast heeft de OFS gelden 
beschikbaar gesteld t.b.v. een OFS Stimuleringsfonds duurzame inzetbaarheid personeel. Bedrijven 
konden een financiële bijdrage aanvragen t.b.v. de uitvoering van projecten die erop gericht zijn 
medewerkers langer vitaal, gezond en zinvol aan het werk te houden. In 2015 heeft er een schouw 
plaatsgevonden op het bedrijventerrein De Witte Paal door medewerkers van de gemeente, 
sectorcommissieleden en betrokken ondernemers. Tijdens de schouwing is naar diverse zaken gekeken, o.a. 
naar het gemeentegroen, bewegwijzering etc.. De sector heeft ervoor 
gepleit ook op andere bedrijventerreinen een schouw te houden. De 
sector heeft tijdens de overleggen met B&W meerdere malen aan de 
orde gesteld dat er iets gedaan moet worden aan sloop- en/of vervallen 
panden op bepaalde bedrijventerreinen. De gemeente kan echter alleen 
optreden wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit is een zorg van 
de sectorcommissie. In het voorjaar van 2015 heeft er een bijeenkomst 
plaatsgevonden in Alkmaar waarbij de uitkomsten van het onderzoek 
naar het provinciaal beleid voor industrieterreinen gepresenteerd is 
door Buro BCI. Algemene trend is dat er een overschot is aan 
industrieterreinen. In Schagen speelt dit probleem echter niet.  
 

 

Waarnemend sectorvoorzitter
 Kees Mosch 
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2.3 OFS sector Agribusiness 
 
Sectorvoorzitter 
 
Sectorvicevoorzitter 
 
Commissieleden 
 

 
 
Nen Sneekes  
 
Nico Groot  
 
Thomas Droog 
Jan Jaap Hoogland 
 
 

 
De sectorcommissie heeft begin 2015 contact gelegd met Landschap Noord-Holland. Aanleidingen voor dit 
contact waren o.a. de  aankoop door Landschap Noord-Holland van een stuk grond bij ’t Zand én de 
toekomstige  uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis  in ’t Zand. Het doel van het eerste overleg, waar 
ook Zakenclub ’t Zand bij aanwezig was, was om ondanks de tegenstrijdige belangen, toch te proberen om 
elkaar te vinden zodat alle partijen samen door 1 deur kunnen. Van belang is dat de diverse partijen respect 
hebben voor elkaars standpunten. Een zeer belangrijke ontwikkeling, waar veel ondernemers die werkzaam 
zijn in de sector Agribusiness, mee te kampen krijgen is het verbod op asbestdaken. De Rijksoverheid 
voert dit verbod in vanaf 2024. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken 
meer bezitten. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking dienen deze voor 2024 te 
verwijderen. De sector heeft zich er hard voor gemaakt om ondernemers te infomeren over deze 
ontwikkeling aangezien eigenaren van asbestdaken zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen/laten 
verwijderen van het asbest. Daarnaast heeft de sector ondernemers geïnformeerd over enkele 
subsidieregelingen. De OFS sector Agribusiness volgt de ontwikkelingen over de invoering van kentekens 
voor landbouwtrekkers, mobiele machines en hun aanhangwagens en de verhoging van de 
maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen van 25 naar 40 km/u op de voet. De sectorcommissie 
heeft de ondernemers geïnformeerd over beide, voor ondernemers belangrijke, wijzigingen. De sector is in 
contact getreden met gemeente en provincie over de werkzaamheden aan de N248. Er zijn door de OFS 
enkele aandachtspunten uiteengezet. Langzaam- en bestemmingsverkeer zal gebruik maken van de 
parallelweg die langs de N248 vanaf de Korte Ruigeweg tot de N245 loopt. De sector heeft altijd gepleit voor 
een aparte fietsstrook en heeft grote zorgen omtrent de verkeersveiligheid. De zwaarste en de kwetsbaarste 
weggebruikers worden nu geacht om samen van dezelfde weg gebruik te maken. Qua infrastructuur en 
verkeersveiligheid zijn er problemen. De infrastructuur groeit niet mee met de groei van landbouwvoertuigen 
e.d., waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Vooroverleg is van essentieel belang. In verband met het 
vele landbouwverkeer in onze gemeente, is het van belang om het gebruik van verkeersdrempels in de 
gemeente Schagen te minimaliseren en daarnaast beslist niet te verhogen. De sector maakt zich hier hard 
voor. Verkeersdrempels zorgen voor lichamelijke belasting van de chauffeurs. Deze kunnen gezondheids- 
klachten tot gevolg hebben en brengen risico’s met zich mee. 
Daarnaast zorgen de drempels, door het remmen en 
optrekken, voor een hoger brandstofverbruik welke niet 
gunstig is voor het milieu en de duurzaamheid in onze 
gemeente. Daarnaast is de sector betrokken bij de 
Oogstcampagne en heeft er een evaluatie met diverse 
betrokken partijen, waaronder de gemeente Schagen, 
plaatsgevonden. De campagne heeft als doel het tegengaan 
van ongelukken op “vieze” wegen. De periode na de oogst is 
ook belangrijk. De gemeente heeft in 2015 gratis borden voor 
ondernemers beschikbaar stellen. Daarnaast heeft de 
gemeente informatie richting de inwoners verspreid. De sector 
heeft een evaluatiebijeenkomst gehad over het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente en heeft de indruk 
dat het in grote lijnen goed gaat, echter zijn er voorbeelden te 
benoemen waar het niet goed verloopt. Er zijn enkele grote 
bedrijven die opdrachten toegewezen hebben gekregen, maar 
die vervolgens kleinere lokale/regionale bedrijven inhuren om 
de werkzaamheden uit te voeren. De OFS zal hier aandacht 
voor houden. De sector is blij met de ontwikkeling dat er in 
toenemende mate overleg plaatsvindt met LTO omtrent 
bepaalde dossiers.  

 

Sectorvoorzitter 
Nen Sneekes
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2.4 OFS sector Recreatie&Toerisme 
 
Sectorvoorzitter 
 
Sectorvicevoorzitter 
 
Commissieleden 
 
 
 
 

 
 
Kees de Wit  
 
Thomas v. d. Ploeg 
 
Pieter Houdewind  
Nico Verduin  
Frank Mosch  
Peter Vriend               (adviserende rol)
 

 
In april van 2015 is de Regiokaart verschenen. Een samenwerkingsproject van de OFS sector 
Recreatie&Toerisme en de Regio VVV Top van Holland. Verblijfsrecreanten hebben, ondanks de 
hoeveelheid informatie die men tegenwoordig op internet kan vinden, nog steeds de behoefte om een kaart 
van de omgeving ‘in handen te hebben’. In dit gebied ontbrak echter een omgevingskaart, zonder 
advertenties en sponsoring, puur gericht op dag attracties. Ook het fietsknooppuntennetwerk is verwerkt in 
de Regiokaart die een eerste oplage had van 100.000 exemplaren. Eind 2015 zijn er op verzoek van de 
recreatieondernemers 50.000 exemplaren bijbesteld. OFS en VVV hebben in gezamenlijk overleg gekozen 
voor het gebied ‘Holland Boven Amsterdam’, wat ook het uitgangspunt is van de Destinatie Marketing 
Organisatie (DMO). Daarmee hebben de Schager recreatieondernemers over de gemeentegrenzen heen 
gekeken. Een groot deel van de recreatieondernemers is blij met de ontwikkelingen rondom de oprichting 
van de DMO. DMO neemt de taken omtrent de promotie over van de VVV. Het feit dat medewerkers van de 
VVV bij de organisatie betrokken worden betekent dat er kennis in huis is. In het verleden was er te veel 
versnippering en dit wordt nu professioneel aangepakt. Een heel belangrijk aandachtsgebied is de 
onafhankelijkheid van de DMO. Wat de sector betreft moet het zo onafhankelijk mogelijk worden en gericht 
zijn op het hele gebied (alles boven Noordzeekanaal incl. Texel). De sectorcommissie is blij met de 
ontwikkelingen die het dorp Petten de nodige ´boost´ moeten geven naar de toekomst en heeft alle 
betrokkenen gecomplimenteerd voor de uitvoering en de snelheid die hierin is getoond. De sector heeft zich, 
gesteund door de RECRON, ANWB, LTO en de overige sectorcommissies, ingezet tegen de verhoging van 
de toeristenbelasting. Het college van B&W heeft in oktober 2014 aangegeven, dat zij het tarief 
Toeristenbelasting in 2018 wil verhogen naar € 1,25 (tarief 2015: € 0,97). Dit is in drie jaar tijd een verhoging 
van 30%. De sector heeft ingezet op het uitvoeren van een onderzoek naar de gevolgen van een dergelijke 
verhoging voor de recreatiesector en de gevolgen van een verlaging. De aanwezigheid van 
internetvoorzieningen is belangrijk geworden voor het aantrekken en vasthouden van toeristen. De sector 
heeft zich ingezet t.b.v. de ontwikkeling van gratis wifi op diverse plekken in de gemeente en doet 
onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van het openbare netwerk langs de kust / het strand, echter is het 
ontbreken van een glasvezelkabel een knelpunt. Daarnaast is de sector bezig met een onderzoek naar de 
mogelijke ontwikkeling van douches- en/of toiletvoorzieningen bij het strand. Eind 2015 heeft de gemeente 
besloten om vanaf januari 2016 de gelden die ze gereserveerd had voor de Regio VVV in te zetten voor de 
promotie van het gebied: ‘Holland Boven Amsterdam’. Hierdoor zijn er geen gelden meer voor het voor het 
lokale gastheerschap en de informatievoorziening. Eind 2015 is OFS sector Recreatie&Toerisme gestart 
met een inventarisatie van de wensen van recreatieondernemers en de mogelijkheden m.b.t. het wegvallen 
van beide aspecten. De recreatiesector is geen voorstander van de realisatie van Pallas in het gebied, dit in 
tegenstelling tot de overige sectoren die de ontwikkeling van Pallas zien als een economisch impuls voor de 
regio. De OFS heeft echter wel zorgen omtrent de verplaatsing van bepaalde werknemers naar 
kantoorpanden buiten de gemeente Schagen waardoor een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid 
wegvloeit. De sectorcommissie heeft ook in 2015 een aantal maal overleg gehad met Stichting Oprichting 
Pallas. Deze vergaderingen zijn constructief en het is goed om met elkaar in 
overleg te treden. De sector zet in op het landschappelijk inpassen van Pallas 
en zou graag zien dat deze achter een duin wordt geplaatst zodat toeristen niet 
direct zicht hebben op de Pallas. De recreatiesector ondervindt aan den lijve, 
wanneer de reactor Petten negatief in het nieuws komt, dat dit gevolgen heeft en 
er annuleringen gedaan worden. In 2015 heeft het college een besluit genomen 
omtrent het permanent bewonen van recreatiewoningen. Er is besloten om 
persoonsgebonden beschikkingen af te geven aan mensen die aantoonbaar op 
de fusiedatum van de gemeente in een recreatiewoning woonden. De sector heeft 
een bezwaarschift ingediend, kan zich niet vinden in dit besluit en heeft zorgen 
over de gevolgen. De sector volgt de ontwikkelingen rondom het project Identity 
Matching en heeft desgewenst input geleverd. Enkele belangrijke onderwerpen 
zijn o.a. de kansen op de Aziatische markt en het feit dat ondernemers anders 
moeten gaan denken (groter en Hollandse Tijden). Het project wordt wisselend 
ontvangen door recreatieondernemers. 

 

 
Sectorvoorzitter 

Kees de Wit 
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2.5 OFS sector Horeca 
 
Sectorvoorzitter 
 
Sectorvicevoorzitter 
 
 
Commissieleden 
 

 
 
Silvia Pronk 
 
Piet Hein de Boer                      (per 1-11-‘15)
Nico Gründmann                        (tot 1-11-‘15)
 
Ivan Louer 
Nick Nolten 
Jos Pronk 
Sander Mulders 
Roy van der Weel  
Bas Schut          (strandpachtersvereniging) 

De commissieleden van de sector Horeca zijn eveneens bestuursleden van Koninklijke 
Horeca Nederland, afd. Schagen.

 
Het is overduidelijk dat met betrekking tot het alcohol- en drugsbeleid en de veranderende wetgeving 
rondom 18+ gebruik een goede samenwerking nodig is tussen jongeren, gemeente, ouders, 
horecaondernemers en de Brijder Stichting. Een publiciteitscampagne en gezamenlijke workshops moeten 
gaan leiden tot een plan van aanpak. Handhaving van de APV is in deze ook gewenst. De drugs- en 
alcoholproblematiek dient aangepakt te worden en de sectorcommissie zet zich hiervoor in. Het blijkt enorm 
lastig te zijn om de ouders te bereiken. Uit onderzoek is gebleken dat juist zij de faciliterende rol vervullen op 
het gebied van alcoholverstrekking. Een positieve ontwikkeling is wel dat de leeftijd waarop de jeugd begint 
met alcohol in de afgelopen jaren is toegenomen. De sector stimuleert werknemers van horecaondernemers 
uit de gemeente Schagen om de Barcode Training te volgen. Deze is gericht op alcohol en drugs en hoe je 
ermee om moet gaan. Dit ter bevordering van de veiligheid van personeel en klanten aangezien er veel 
onwetendheid is bij ondernemers, medewerkers, gasten en ouders. Het groeiende drugsgebruik onder 
jongeren is zorgelijk. De drugsnetwerken moeten aangepakt worden. De gemeente wil een terrasbeleid 
waarin zo min mogelijk regels zijn omschreven. De sectorcommissie is van mening dat dit alleen kan 
wanneer hierbij een stappenplan is opgezet. De sector Horeca heeft de ontwikkelingen in Petten op de 
voet gevolgd. Voor horecaondernemers zullen de ontwikkelingen ingrijpende en positieve veranderingen met 
zich meebrengen. De sector is enorm blij met de ontwikkelingen maar heeft echter wel zorgen geuit omtrent 
het langdurige vergunningstraject voor strandtentexploitanten in Petten. De OFS ondersteunde de SES met 
het ‘Early Bird’ project waarbij jongeren gestimuleerd werden om vroeger uit te gaan. Helaas heeft het nog 
niet geleid tot een verandering in het uitgaansgedrag. De OFS sector Horeca heeft, samen met KHN 
Schagen, de SES en verschillende individuele horecaondernemers, input geleverd t.b.v. de nieuwe APV. 
Uitgangspunt van het voorstel is een gelijke, evenwichtige regeling voor alle horecaondernemers in de 
gemeente. Speciaal voor horecaondernemers heeft de gemeente een uittreksel gemaakt waarin het voorstel 
verder wordt toegelicht. De horecasector kijkt terug op een goede samenwerking met de gemeente rondom 
de nieuwe sluitingstijden. De horecaondernemers zijn betrokken bij het traject en de door hun geleverde 
input is verwerkt. Het overgrote deel van de horecaondernemers kan zich vinden in de nieuwe regelgeving. 
Twee grote zorgen voor de horecasector zijn de Para commerciële activiteiten en branchevervaging. De 
OFS sector Horeca is van mening dat de spelregels gelijk dienen te zijn, echter zijn horecaondernemers 
gebonden aan de regelgeving zoals opgenomen in de Drank- en Horecawet. Er ontstaan steeds meer 
initiatieven van bijvoorbeeld detaillisten die horecawerkzaamheden uit gaan voeren. Innovatieve bedrijven 
dienen gestimuleerd te worden. Echter worden horecaondernemers, gezien de huidige wetgeving, enorm 
belemmerd in de mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. De sector zet zich in voor het 
gelijktrekken van het speelveld. De OFS sector Horeca heeft de sector Recreatie&Toerisme ondersteund in 
het traject tegen de verhoging van de toeristenbelasting. Sinds december 2014 moeten bedrijven die niet-
voorverpakte producten verkopen verplicht allergeneninformatie kunnen geven aan gasten. Dit geldt voor 
ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren verstrekt zoals horeca- en cateringbedrijven, maar ook voor zorg 
instellingen, verenigingen en buurthuizen. De sector heeft diverse workshops/ trainingen georganiseerd in  
2015 voor mensen die werkzaam zijn in de 
horecasector. De horecasector heeft gepleit voor de 
invoering van een collectieve horecaontzegging. Dit 
zodat horecaondernemers uit de gehele gemeente 
Schagen bepaalde klanten toegang kunnen ontzeggen 
wegens ontoelaatbaar gedrag. Helaas bleek het, i.v.m. 
de privacywetgeving, niet mogelijk om een algehele 
horecaontzegging af te geven. Dit betekent dat er per 
kern in de gemeente Schagen een eigen systeem is. 
De sector heeft regelmatig overleg gehad met de 
politie en beveiligers over actuele zaken. 

Sectorvoorzitter 
Silvia Pronk
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