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Ondernemers Federatie Schagen (OFS)
Dagelijks / Algemeen Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Hans Bouterse
Kees de Wit
Nen Sneekes
Silvia Pronk
Henk van Zanten
Kees Mosch

In 2016 hebben er geen wijzigingen in het Dagelijks Bestuur van de OFS
plaatsgevonden.

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 sectorbesturen vormen, tezamen met de onafhankelijk voorzitter, het
bestuur van de OFS. De sectorvoorzitters en sectorbestuursleden van de OFS zetten zich vrijwillig en
belangeloos in t.b.v. ontwikkelingen die positieve gevolgen met betrekking tot het ondernemerschap in de
gemeente Schagen met zich meebrengen en de ontwikkeling van projecten. Hier staat geen vergoeding
tegenover. In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag wordt per sector een korte uitleg gegeven over een aantal
belangrijke zaken/projecten die speelden in 2016. De tijdsbesteding varieert 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
ruimte moet zijn om te ontwikkelen, maar overaanbod
voorkomen moet worden. Specifieke aandacht vraagt de
Voorzitter OFS
ruimte bij kleinere kernen en de hogere milieucategorieën.
Hans Bouterse
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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 sectorbesturen
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. Twee van deze vergaderingen vinden plaats op locatie
en zijn gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. In 2016 heeft de OFS met het college Wever Bouwgroep in
Waarland en FB Hout in Tuitjenhorn bezocht. 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. Overleg met ambtenaren omtrent bepaalde zaken, waaronder
bijvoorbeeld het inkoop- en aanbestedingsbeleid, glasvezel, Sail, De Nieuwe Winkelstraat Schagen en
verkeersknelpunten, vindt eveneens geregeld plaats. Ook heeft er in 2016 overleg plaatsgevonden met
overige partijen, bijvoorbeeld met de bedrijven gevestigd op het OLP terrein (Onderzoek Locatie Petten).
1.5 Samenwerking
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2016 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, 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.
De OFS heeft zich in 2016 o.a. ingespannen ten behoeve van de extra vaste oeververbinding in de
gemeente Schagen en heeft Royal Haskoning (onderzoeksbureau) geïnformeerd over het belang van deze
extra oeververbinding. Daarnaast heeft de OFS een brief verzonden naar de provincie hieromtrent. De OFS
heeft in 2016 regelmatig overleg gehad met de LTO en heeft gezamenlijk bepaalde onderwerpen opgepakt.
1.6 OFS kijkt verder dan de eigen gemeentegrenzen
Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. 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. Overleg met overige partijen waaronder
provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Onderwijsinstellingen, VNO NCW-West 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. Dit betreffen de leden van de aangesloten ondernemersverenigingen/zakenclubs. Bij
de KvK is een adressenbestand aangekocht om de overige ondernemers te kunnen bereiken. Dit zijn echter
alleen de ondernemers die hebben aangegeven, dat hun gegevens verspreid mogen worden.
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.
OFS Nieuwsbrief
In 2016 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.
OFS Magazine
Begin 2014 is het eerste OFS Magazine
verschenen. Het magazine wordt gemaakt voor en
door ondernemers uit de gemeente Schagen.
Zeeman Reclame Groep verzorgt de invulling en
verspreiding van het magazine. Bestuursleden van
de OFS maken deel uit van het redactieteam.
Middels het magazine worden ondernemers
geïnformeerd over belangrijke onderwerpen. Zo
worden interessante en innovatieve ondernemers
uitgelicht, maar hebben in 2016 ook bepaalde
belangrijke onderwerpen de aandacht gekregen,
waaronder de Participatiewet, werkgelegenheid,
onderwijs en de Toeristische Informatie Punten
(TIP’s). Het OFS Magazine wordt verzonden naar
ondernemers uit de gemeente Schagen en is te
OFS Magazine
downloaden via de website van de OFS.
editie 10 en 11
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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 2016 zijn o.a. onderstaande bijeenkomsten
georganiseerd:
Algemene Ledenvergadering OFS met Gastspreker wethouder Beemsterboer - (21 sept.)
De bestuursleden van de OFS hebben de aanwezigen geïnformeerd over de OFS, de lopende projecten en
over actuele onderwerpen. Wethouder Beemsterboer heeft de ondernemers in het tweede deel van de
bijeenkomst geïnformeerd over voor ondernemers zeer belangrijke onderwerpen die spelen bij/in de
gemeente, waaronder De Kop Werkt, Glasvezel, Woningbouwprojecten, VAB / Ruimte voor Ruimte en
Holland Boven Amsterdam (DMO).
Thema avond presentatie uitslag Belevingsmonitor met gastspreker Cor Molenaar - (26 sept.)
Maandagavond 26 september is tijdens een bijeenkomst de uitslag van het onderzoek ‘de Belevingsmonitor’
gepresenteerd. Inwoners van Schagen en omliggende gebieden zijn voor de zomer van 2016 gevraagd naar
hun winkelbeleving. De resultaten uit het onderzoek vormen de basis voor het actieplan ‘De Nieuwe
Winkelstraat Schagen’. Dat actieplan richt zich op een toekomstbestendige binnenstad van Schagen. Alle
inzichten zijn verzameld en geanalyseerd, in samenspraak met de Universiteit van Rotterdam (Cor
Molenaar). Tijdens deze bijeenkomst waren naast Retailondernemers eveneens pandeigenaren,
ondernemers uit de horecasector en culturele instellingen aanwezig. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Rabobank Kop van Noord-Holland, de gemeente Schagen en de Ondernemers Federatie Schagen.
Thema avond met gastspreker Marianne Zwagerman - (17 nov.)
Industrie- en Bedrijvengroep Schagen (IBS) organiseerde in samenwerking met de Ondernemers Federatie
Schagen (OFS) een inspirerende bijeenkomst met gastspreker Marianne Zwagerman. Innovatiestrateeg
Marianne Zwagerman heeft een interessante lezing verzorgd.
Netwerkbijeenkomst en Verkiezing van dé Ondernemers van het jaar 2016 - (14 jan.)
Tijdens de netwerkbijeenkomst hebben de ondernemers volop de gelegenheid gekregen om met elkaar te
netwerken. Daarnaast zijn de winnaars van de verkiezing van dé ondernemers van het jaar uit de gemeente
Schagen bekendgemaakt. Dit jaar heeft de OFS wederom in samenwerking met Schagen FM bedrijfsfilms
gemaakt over de genomineerde bedrijven. Deze opzet zorgt ervoor dat bedrijven uit de gemeente Schagen
op een goede en positieve manier in het nieuws komen en zichzelf kunnen presenteren. Het heeft een grote
toegevoegde waarde t.b.v. de promotie van het ondernemerschap in de gemeente Schagen.
1.9 Bijeenkomsten van derden
De bestuursleden van de OFS hebben in 2016 regelmatig 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 ECN (26 jan.); Netwerkbijeenkomst Breezand (3 mrt.);
Netwerkbijeenkomst Talent naar de Regio (9 mrt.); Bijeenkomst De Kop Onderneemt (11 apr.); Strategische
Visie 2040 (21 apr.); Bijeenkomst HOV (27 sept.); Bijeenkomsten Glasvezel (o.a. 28 sept.); Eerste
Maatschappelijk Beurs in de gemeente Schagen (16 nov.); Congres Top van de Kop NH (4 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 glasvezel, extra vaste oeververbinding, onderwijs en opleidingen, het opwaarderen van de winkelstraten
en de campagne 18+. In sommige gevallen zijn er geen specifieke uitgaven gedaan. De bestuursleden
hebben zich echter wel ingezet t.b.v. de uitvoering van de projecten. Hier staat geen vergoeding tegenover.
Veel van de hiervoor benoemde projecten worden verder toegelicht in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. Het
wifiproject is sector overstijgend. In 2016 heeft er uitbreiding van het netwerk plaatsgevonden (Loet). De OFS
blijft de mogelijkheden onderzoeken om ook op het strand gratis wifi aan te kunnen bieden. Door het
ontbreken van een glasvezelverbinding is dit nog
niet realiseerbaar. In 2016 zijn, op initiatief van de
OFS, de winkelstraten in diverse kernen in de
gemeente Schagen opgewaardeerd. Middels
plaatsing van bloembakken heeft er verfraaiing
van de winkelgebieden plaatsgevonden. De OFS
heeft 50% van de totale kosten op zich genomen.
De overige benodigde middelen, t.b.v. uitvoering
van dit prachtige samenwerkingsproject, hebben
de
plaatselijke
ondernemersverenigingen
beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft er, op
verzoek van de recreatieondernemers, een
herdruk van de in 2015 ontwikkelde Regiokaart
Hans Bouterse, Wethouder Beemsterboer en de winnaars
plaatsgevonden.
van Beemster Schagen tijdens de Netwerkbijeenkomst
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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 2016 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 de ondernemersenquête. In 2016 hebben er
uiteindelijk 260 ondernemers gereageerd. De bestuursleden van de OFS zijn aangenaam verrast over het
hoge aantal respondenten.
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 inkoop- en aanbestedingsbeleid, verkeersknelpunten, parkeernota, APV,
Sluitingstijden horeca en de Toekomstvisie. 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
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 van de OFS zijn “glasvezelambassadeurs” en
hebben zich allemaal ingespannen om ondernemers te overtuigen van de voordelen van glasvezel. Tijdens
de ondernemersbijeenkomst van 28 oktober bleek dat de aanwezigen positief waren. De OFS heeft eind
2016 een publiciteitsactie ontwikkeld om inwoners én ondernemers nogmaals te informeren over de grote
voordelen van glasvezel.
Matrixborden
Plaatsing en onderhoud van matrixborden blijkt veelomvattend, lastig realiseerbaar, tijdrovend en kostbaar te
zijn. De bestuursleden van de OFS hebben maart 2016 besloten het traject voorlopig stop te zetten.
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 inmiddels regels/voorwaarden omtrent het verkrijgen van
financiële ondersteuning opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de website. Zo dient er bijvoorbeeld een
officiële aanvraag ingediend te worden, 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 is een pré als het lokale bedrijfsleven bij de activiteit betrokken is en het
moet een toegevoegde waarde hebben voor ondernemers. Ingediende verzoeken worden door de
sponsorcommissie beoordeeld. In 2016 heeft de
OFS onder andere een bijdrage beschikbaar gesteld
aan: Westfriese Folklore (€5.000,-), Bankjes project
Petten (€3.600,-), Bloemrijk Schagen (€ 2.000,-),
Schagen on Ice (€1.000,-), Congres Top van NH
(€907,50), Koningsspelen (€ 500,-), Schager
Uitdaging (€ 500,-), Publicatie De slag om de
Hondsbossche Zeewering - Historische Vereniging
Zijpe (€ 500,-), Schagen heeft ‘t (€ 339,41),
Glasvezel (€ 302,50) en Kunstplein Schagen
(€ 250,-) en de Trekkertrek (€ 100,-).
De ondernemersvereniging hebben daarnaast een
decemberbijdrage ontvangen van de OFS t.b.v. de
uitvoering van decemberprojecten (verlichting,
kerstbomen, sfeer op het plein, Sinterklaas etc.).
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2.1 OFS sector Detailhandel
Sectorvoorzitter

Henk van Zanten

Sectorvicevoorzitter

Marina Spaansen

Sectorbestuursleden

Willem Jan Stam
Jacques Post
Rick Jongeneel
GertJan Slijkerman
Herman Leguit
Monique Slot
Cor Posthumus

Samen met de gemeente Schagen heeft de sector Detailhandel begin 2016 een bijeenkomst georganiseerd
over de toekomst van de detailhandel in het centrum van Schagen. Dit vond plaats op 12 januari. In een goed
gevulde raadszaal hebben diverse betrokkenen hun visie op ontwikkelingen in de sector toegelicht. Als
afsluiting van de avond verzorgde Cor Molenaar een lezing over de verwachtingen voor de detailhandel in de
komende jaren. Het was een inspirerende en interessante avond waarbij belanghebbenden het gesprek en de
discussie over dit belangrijke onderwerp met elkaar zijn aangegaan. Uit de verhalen en suggesties van Cor
Molenaar blijkt dat er nog veel kansen in Schagen zijn als we het maar in gezamenlijkheid oppakken. De sector
is gestart met het project De Nieuwe Winkelstraat Schagen. De gemeente Schagen, de Rabobank,
pandeigenaren, vertegenwoordigers vanuit de sector Kunst- en cultuur en ondernemers uit de horeca en
detailhandel zijn naast de OFS betrokken bij de uitvoering van dit project. Elke partij heeft een
vertegenwoordiger aangesteld die zitting neemt in de werkgroep De Nieuwe Winkelstraat. Doel van dit project
is het centrum van de kern Schagen actueel en toekomstbestendig te houden. Het moet goed ingericht zijn,
zodat de klanten blijven komen. In het voorjaar van 2016 is een belevingsonderzoek uitgevoerd. Ruim 550
mensen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Alle inzichten zijn verzameld en geanalyseerd,
in samenspraak met de Universiteit van Rotterdam en Cor Molenaar. Op 26 september zijn de uitkomsten van
het onderzoek gepresenteerd. Over het algemeen zijn de klanten tevreden over het centrum van Schagen. De
respondenten hebben hun wensen uitgesproken en hebben de mogelijkheid gekregen om tips te geven.
Ondanks het feit dat de klanten over het algemeen tevreden zijn, is het van belang om dit project serieus op te
pakken. De uitslag van het onderzoek wordt gebruikt om een stevige basis te leggen voor een
toekomstbestendige binnenstad van Schagen en voor het actieplan De Nieuwe Winkelstraat, die daarop
aanstuurt. Wat voor Schagen goed is kan later ook gebruikt worden voor onze mooie omliggende dorpen. Het
is een veelomvattend project en samenwerking is het sleutelwoord. De werkgroep zal het actieplan handen
en voeten gaan geven. De sector heeft diverse gesprekken gehad omtrent de mogelijke ontwikkeling van een
Schager Munt of een Loyaliteitsapp. In principe staat de sector achter de ontwikkeling van een dergelijk
programma, echter dient het goed uitgevoerd te worden. In den landen hebben diverse soortgelijke projecten
het helaas niet lang volgehouden. In het voorjaar van 2016 zijn er in de diverse winkelgebieden
bloembakken geplaatst. De OFS heeft zich hier, gezamenlijk met diverse ondernemersverenigingen uit de
gemeente, voor ingezet. De bloembakken zorgen ervoor dat de winkelstraten in de gemeente Schagen nog
aantrekkelijker zijn geworden. De OFS heeft ingespeeld op de veranderende behoefte van het winkelend
publiek. Tegenwoordig is winkelen niet direct een noodzaak, maar draait het om de beleving. In het
verlengde van voorgenoemde heeft de sector onderzocht of het mogelijk
was om een verlichtingsproject voor de kernen te ontwikkelen.
Sfeerverlichting in de winkelstraten bleek echter kostbaar. De OFS heeft
niet voldoende middelen om dergelijke grootse projecten te kunnen
bekostigen. In Callantsoog waren er problemen met de herkenbaarheid
van de Blauwe Zone. Dit is door de gemeente Schagen goed opgepakt.
De uitbreiding/opwaardering van het Makado was eveneens een
belangrijk onderwerp in 2016. De sector volgt de ontwikkelingen op de
voet en heeft regelmatig contact met de betrokkenen over dit dossier.

Sectorvoorzitter
Henk van Zanten
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2.2 OFS sector Industrie&Bedrijven
Sectorvoorzitter (waarnemend)

Kees Mosch (waarnemend voorzitter)

Sectorbestuursleden

Piet Bakker
Jan Kramer

De OFS sector Industrie & Bedrijven (sector I&B) heeft in 2016 opnieuw een aanvraag ingediend om
aanspraak te kunnen maken op een subsidiebijdrage t.b.v. de revitalisering en/of opwaardering van de
bedrijventerreinen in de kern Schagen. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd en een subsidiebedrag
van € 75.000,- toegekend voor het realiseren van plannen van ondernemers op de bedrijventerreinen Witte
Paal en Lagedijk om de beeldkwaliteit van hun bedrijfspand te verbeteren danwel hun bedrijfspand te
verduurzamen. Er zit een maximum van € 15.000,- per bedrijf aan deze subsidie en er moet aan diverse
voorwaarden worden voldaan. N.a.v. de toekenning van de subsidieaanvraag, is er een beeldkwaliteits- en
duurzaamheidsfonds opgericht. De gemeente heeft dit fonds in beheer. 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 subsidieregeling staat open tot eind 2018. Naar aanleiding van een schouw
eind 2015 op het bedrijventerrein Witte Paal door medewerkers van de gemeente en betrokken ondernemers
heeft onze sector bij de gemeente ervoor gepleit dat ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente een
schouw wordt gehouden. Een grote zorg van het sectorbestuur is sloop- en/of vervallen panden op
bepaalde bedrijventerreinen. De gemeente kan echter alleen optreden wanneer er gevaarlijke situaties
ontstaan. Het sectorbestuur I&B heeft ook besloten om geen verdere inspanningen te verrichten om
Parkmanagement voor de bedrijventerreinen binnen onze gemeente van de grond te krijgen. Op basis van
geluiden uit de diverse ondernemersverenigingen is duidelijk geworden, dat behoudens in ’t Zand hier
momenteel bij de ondernemers weinig draagvlak voor is. De sector heeft zich ingespannen - en spant zich
nog steeds in! - t.b.v. de aanleg van glasvezel in onze gemeente. Circa 10.000 bedrijven en huishoudens
moeten zich hiervoor aanmelden. Een flinke opgave. De sector is van mening dat het van groot belang is om
in de gemeente Schagen een snelle en betrouwbare internetverbinding te hebben, ook in de buitengebieden.
De ontwikkelingen in de digitale informatievoorziening gaan razendsnel en onze gemeente moet de boot niet
missen om met het oog op de toekomst over supersnel internet te beschikken. De sector I&B
vertegenwoordigt, anders dan de overige sectorbesturen, geen specifieke branche. Alle bedrijven en
ondernemers die niet binnen de Horeca, Agribusiness, Recreatie & Toerisme of Detailhandel vallen, vallen
automatisch onder de sector I&B. In de praktijk betekent dit dat het sectorbestuur allerlei type bedrijven van
klein tot groot vertegenwoordigt, zoals bijvoorbeeld garagebedrijven, bedrijven in de verwerkende industrie,
bouwbedrijven, bedrijven in de financiële dienstverlening en handelsondernemingen. Deze diversiteit in de
achterban leidt er naar de mening van het sectorbestuur toe dat er geen
gemeenschappelijk belang bij de bedrijven wordt gevoeld. Hierdoor heeft
het bestuur de indruk dat er weinig of geen affiniteit is met de sector en
haar bestuur. Ondernemers voelen niet dat zij gezamenlijke doelen en
belangen hebben en er wordt weinig input geleverd. In 2016 heeft het
sectorbestuur initiatief genomen om te komen tot een concrete oplossing
om het bestuur meer zeggingskracht en betekenis te geven. De richting
die gekozen is, houdt in dat het sectorbestuur in de loop van 2017 zal
gaan
bestaan
uit
vertegenwoordigers
van
de
diverse
ondernemersverenigingen uit onze gemeente. Kennis en informatie delen
over de bedrijvigheid in de diverse plaatsen van onze gemeente zal
daarbij voorop staan. Als het nodig is zal ook de belangenbehartiging van
de sector uiteraard opgepakt worden.

Waarnemend sectorvoorzitter
Kees Mosch
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2.3 OFS sector Agribusiness
Sectorvoorzitter

Nen Sneekes

Sectorvicevoorzitter

Nico Groot

Sectorbestuursleden

Thomas Droog
Jan Jaap Hoogland

Het sectorbestuur heeft zich in 2016 ingezet t.b.v. ontwikkelingen rondom de uitbreiding van
bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand. De Stichting Kolksluis is opgericht en zal onder de paraplu van
Zakenclub ’t Zand opereren. Ondernemers uit ’t Zand gaan zelf de uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis
realiseren. Op vrijdag 1 juli 2016 is het koopcontract ondertekend. 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 ook in 2016 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 sector zet zich, net als de algemeen
voorzitter van de OFS, in t.b.v. de extra vaste oeververbinding in de gemeente Schagen. Circa 20 jaar
geleden is de bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe opgericht. Een van de aanleidingen voor de oprichting van de
bedrijvenvereniging was o.a. de slechte bereikbaarheid van het gebied. Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe heeft
zich, sinds de oprichting, ingezet voor de realisatie van een extra vaste oeververbinding over het
Noordhollandsch Kanaal (nabij Burgervlotbrug). Het zware verkeer, waaronder tractoren, landbouwmachines
en transportvoertuigen, mag niet over de vlotbruggen rijden. Dit verkeer dient om te rijden via de Stolper
Basculebrug of via Schoorldam. Deze “overbodige” vervoersbewegingen hebben een negatieve invloed op
de verkeersveiligheid in onze gemeente, op het milieu en op de efficiëntie. De afgelopen jaren is de
hoeveelheid verkeersbewegingen toegenomen. Het onderwerp is dus nog steeds actueel en de OFS
onderkent het belang van de extra oeververbinding. De OFS heeft dit onderwerp dan ook in de
speerpuntennotitie opgenomen. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven in 2017 te gaan investeren in
o.a. het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur. In opdracht van de provincie is bureau Royal
Haskoning DHV gestart met een onderzoek naar nut en noodzaak van deze extra oeververbinding. Een van
de onderdelen van het onderzoek is het uitvoeren van een stakeholdersanalyse. De OFS is een van de
partijen waar mee gesproken is. Samen met andere belanghebbende partijen heeft de OFS zich in 2016
ingezet ter verbetering van de veiligheid en efficiëntie. Het zal veel tijd en energie kosten, maar de OFS zal
een positieve bijdrage leveren, met als uiteindelijke doel realisatie van de oeververbinding. De sector
Agribusiness heeft in 2016 regelmatig contact gehad met de LTO. Gezamenlijk zijn een aantal dossiers en
onderwerpen opgepakt, waaronder verkeersknelpunten en de Oogstcampagne. De sector heeft een lijst
met knelpunten bij de gemeente aangeleverd. Er is door de gemeente toegezegd een schouw te
organiseren. Een van de problemen waar de sector mee te kampen heeft, is het toenemende aantal
verkeersdrempels. Verkeersdrempels zorgen voor lichamelijke belasting van de chauffeurs. Deze kunnen
gezondheidsklachten 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. Ondernemers hebben in 2016
enorme hinder ondervonden van de afsluiting van de brug nabij de
N248. De sector heeft veelvuldig contact gehad met de
omgevingsmanager van de reconstructie van de N248. De sector
heeft n.a.v. de plannen input geleverd die de veiligheid positief zouden
beïnvloeden, o.a. over de breedte van de Parallelweg Korte
Ruigeweg/Schagen. Helaas vond de afsluiting toch plaats in het
oogst- en toeristenseizoen. Het trajectverkeer moest over de
parallelweg. De sector merkte in 2016 wel op dat de provincie, mede
door de diverse acties die de sector heeft gevoerd omtrent de
wegwerkzaamheden en de daarbij komende problemen, steeds meer
rekening houdt met bepaalde knelpunten. Andere actuele
onderwerpen waren/zijn de huisvesting van buitenlandse
medewerkers en de ruimte die ondernemers krijgen om projecten
Sectorvoorzitter
gericht op huisvesting te kunnen ontwikkelen.
Nen Sneekes
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2.4 OFS sector Recreatie&Toerisme
Sectorvoorzitter

Kees de Wit

Sectorvicevoorzitter

Thomas v. d. Ploeg

Sectorbestuursleden

Pieter Houdewind
Nico Verduin
Roel Snip
Niek Hietberg
Peter Vriend

(adviserende rol)

Het jaar 2016 stond voor de recreatiesector in het teken van veranderingen. Vanaf 1 januari 2016 zijn alle
gelden, die tot dan toe voor de VVV gereserveerd werden, ingezet t.b.v. de oprichting van de DMO, gericht
op de promotie van het gebied “Holland Boven Amsterdam”. Elke gemeente heeft het wegvallen van de
VVV op een eigen manier opgelost en er was geen gezamenlijk plan. Voor het lokaal gastheerschap en de
informatievoorziening bleef in de gemeente Schagen niets meer over. Deze laatste twee eisen stonden altijd
boven aan het gemeentelijke prioriteitenlijstje waarbij de Regio VVV de uitvoerende taak moest realiseren.
De besluitvorming is razendsnel gegaan. De sector en de politiek zijn er niet over geïnformeerd. De sector
heeft de achterban geconsulteerd. Op 20 januari heeft het sectorbestuur de gemeente, tijdens de
vergadering van de Commissie Bestuur, geïnformeerd over de zienswijze van de sector. Dat de promotie van
ons gebied goed op de rit werd gezet vond de sector een goede zaak. In het verleden was er te veel
versnippering en dit zou, met HBA, professioneel aangepakt worden. Om het gat van het lokale
gastheerschap op te vangen, is er gewerkt aan de oprichting van VVV I-points (Toeristische Informatie
Punten – TIP’s). Deze hebben in de zomer van 2016 voor het eerst gedraaid. In het najaar is er samen met
de inmiddels acht opgerichte TIP’s geëvalueerd. Het was een constructieve bijeenkomst. Het eerste jaar
verliep verre van vlekkeloos. De belangrijkste klachten waren: men moest zelf achter (lokale) informatie aan,
folderverspreiders wisten de TIP’s niet te vinden en er waren geen wandel- en fietsroutes beschikbaar. Als
sector kunnen wij ons deze klachten absoluut niet veroorloven. Aan al deze klachten gaan wij, samen met de
marketing organisatie Holland boven Amsterdam, werken. Het is van belang dat de TIP’s voor de aanvang
van het seizoen 2017 goed zijn uitgerust. Holland Boven Amsterdam heeft toegezegd dat zij in het voorjaar
van 2017 cursussen gaan organiseren, die erop gericht zijn dat de TIP’s een kwaliteitsverbeteringsslag
kunnen maken. OFS sector Recreatie & Toerisme heeft de zorgen die de sector heeft omtrent de bouw van
windmolens langs de kust kenbaar gemaakt en heeft aangegeven dat eventuele windmolens in ieder geval
buiten de 12 mijlszone geplaatst dienen te worden. De zorgen worden gedeeld door de brancheorganisatie
Recron. De gemeente is echter van mening dat de plaatsing van de betreffende windmolens, geen gevolgen
zal hebben voor de recreatiesector. Op 15 juni vond er een ondernemerssessie plaats in de Bongerd over de
vitaliteit in de verblijfsrecreatiesector. Tijdens die bijeenkomst is uiteengezet waar kansen en
mogelijkheden liggen en waar niet. Het is belangrijk dat de bestaande parken kwaliteit bieden en uitstralen.
Bungalowparken met een VVE (vereniging van eigenaars) zijn funest voor de kwaliteit. Dit is een zorg van de
sector. Het is mogelijk om hier met behulp van het bestemmingsplan iets tegen te doen, bijvoorbeeld door
het opnemen van een verhuurverplichting (handhaving e.d.). Op 4 november is het eerste rapport over het
onderzoek naar de Vitaliteit van/in de verblijfsrecreatie gepresenteerd. Een tweede rapport, met
vervolgstappen, wordt in de loop van 2017 verwacht. De sector heeft samen met de Horecasector het
onderwerp precariorechten voor evenementen/activiteiten op de agenda gezet van de gemeente. De
bijbehorende kosten vormen een probleem voor organisaties en verenigingen. De gemeente heeft toegezegd
dit te onderzoeken. De gebiedsvisie van Sint Maartenszee is in 2016 weer opgepakt door de gemeente.
Het is belangrijk dat Sint Maartenszee een boost krijgt en dat er geïnvesteerd wordt in deze toeristische
badplaats. De gemeente heeft toegezegd dat er voor het zomerseizoen van 2017 zaken gerealiseerd zullen
zijn. De sector volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft € 30.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. de realisatie
van een Eyecatcher. NRG is in 2016 helaas veelvuldig negatief in het nieuws geweest, o.a. in het journaal
(landelijk). Deze negatieve berichten hebben direct merkbare gevolgen voor de recreatiesector en boekingen
worden geannuleerd. Het toerisme en de ontwikkelingen op OLP ‘bijten’ elkaar.
De sector is dan ook tegen de komst van Pallas. Wanneer Pallas gerealiseerd
gaat worden, is landschappelijke inpassing essentieel. De sector is tevreden over
de uitstekende samenwerking met de gemeente omtrent de externe
communicatie
richting
bewoners/media
over
de
verspreiding
van
jodiumtabletten. De sector heeft input geleverd voor het persbericht omtrent dit
onderwerp en heeft veelvuldig overleg gehad met burgemeester Van Kampen. De
gemeente is gestart met een actieplan tegen de particuliere verhuur en met een
onderzoek naar de tarieven voor toeristenbelasting. In het voorjaar zijn er op
verzoek van de recreatieondernemers nieuwe Regiokaarten verschenen. Het
Sectorvoorzitter
betrof een herdruk van de in 2015 uitgegeven kaart.
Kees de Wit
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2.5 OFS sector Horeca
Sectorvoorzitter

Silvia Pronk

Sectorvicevoorzitter

Piet Hein de Boer

Sectorbestuursleden

Ivan Louer
Nick Nolten
Jos Pronk
Sander Mulders
Roy van der Weel
Bas Schut
(strandpachtersvereniging)
De bestuursleden van de sector Horeca zijn eveneens bestuursleden van Koninklijke
Horeca Nederland, afd. Schagen.
De OFS sector Horeca is tevreden over de aanpassingen van de APV met ingang van januari 2017. In
februari 2016 heeft de gemeenteraad van Schagen zich uitgesproken over de nieuwe APV, die mede tot
stand is gekomen dankzij bijdragen vanuit het bestuur van KHN Schagen, OFS sector Horeca, de SES en
verschillende individuele horecaondernemers. Uitgangspunt van het voorstel was een gelijke, evenwichtige
regeling voor alle horecaondernemers in de gemeente Schagen. Speciaal voor horecaondernemers heeft de
gemeente een uittreksel gemaakt waarin het voorstel nader werd toegelicht. Het sectorbestuur is van mening
dat er voor de meeste horecaondernemers goed mee te leven is. In 2017 zal de sector conclusies kunnen
trekken over de eventuele gevolgen die de invoering van de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. De
toegangsstop van 2.00 uur is er, bij wijze van proef, afgehaald en alle horecabedrijven dienen om 4.00 uur te
sluiten. Na een inloopspreekuur, georganiseerd door de gemeente Schagen, kon elke ondernemer zijn
zienswijze indienen en in gesprek treden met burgemeester Van Kampen en met Roel Smidt (ambtenaar).
De sector is tevreden over de wijze waarop de gemeente dit gehele traject, om te komen tot dit voorstel,
heeft uitgevoerd. Ook in 2016 hebben er bhv-, barcode- en allergenentrainingen plaatsgevonden.
Interessante en bruikbare informatie is verstrekt en het was goed voor de onderlinge contacten. De
barcodetraining is erop gericht ondernemers bewust te maken van de gevaren bij/van drugsgebruik en
overmatig alcoholgebruik. 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. Helaas krijgen de horecaondernemers hier, sinds de invoering van de 18+ regel, steeds
meer mee te maken. De horecaondernemers zetten zich in ter bevordering van een aantrekkelijk en veilig
uitgaansleven. De sector heeft ervoor gepleit dat drugsnetwerken aangepakt moeten worden. De sector is
nauw betrokken bij de uitvoering van het project “De Nieuwe Winkelstraat”. Dit is een van de projecten van
de OFS sector Detailhandel. We hebben in groeiende mate te maken met para commerciële activiteiten en
branchevervaging. De sector is van mening dat er heel voorzichtig moet worden omgegaan met alcohol in
de detailhandel en dat er goede controles op hygiëne moeten zijn, zoals deze ook voor de horeca gelden.
Oneerlijke concurrentie blijft een zorg voor de sector. Binnen andere sectoren wordt er veel ruimte gegeven
aan ondernemers om nieuwe initiatieven te ontplooien (vb. horeca in detailhandel). De horecasector moet
ook de ruimte krijgen om innovatieve projecten te creëren. De intentie en het begrip is er, maar wettelijk
gezien mogen de horecaondernemers niks. In 2017 wordt de drank- en horecawet herzien, waardoor er
mogelijk kansen ontstaan voor de sector. Wat de sector betreft moet het speelveld gelijk getrokken worden,
gelijke monniken, gelijke kappen. In 2016 heeft de sector omtrent dit onderwerp overleg gevoerd met de
gemeente en met de OFS sector Detailhandel. De collectieve horecaontzegging stond ook op de agenda
in 2016 en het blijft een lastig onderwerp. Een ontzegging kan niet regionaal afgegeven worden, het kan
alleen geënt zijn op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld
de kern Schagen, Callantsoog of Warmenhuizen. De
sector heeft overleg gehad met diverse partijen,
waaronder de politie en beveiligers. In 2016 heeft de
sector aangekaart dat de precariokosten voor
bepaalde activiteiten erg hoog zijn. Dit is een knelpunt
voor diverse stichtingen en organisaties die activiteiten
organiseren. Hierdoor is het niet meer mogelijk om
bepaalde activiteiten te organiseren. De gemeente
heeft toegezegd te onderzoeken of er een oplossing
kan komen voor dit probleem.
Sectorvoorzitter
Silvia Pronk
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namens het bestuur van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS)
Schagen, 2 mei 2017

Hans Bouterse, voorzitter

Kees de Wit, secretaris

Nen Sneekes, penningmeester
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