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Ondernemers Federatie Schagen
Dagelijks Bestuur  
 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Bestuursleden 
 

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

In 2017 hebben er geen wijzigingen in het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. 
 

Voorzitter OFS 
Hans Bouterse 
 

Wethouder Beemsterboer en Hans 
Bouterse ondertekenden op 21 
november 2017 de nieuwe 
overeenkomst (periode 2018 t/m 2021) 
 

website www.ondernemendschagen.nl 
 

Infrastructuur - vlotbruggen (oost-west) 

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  
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. 
De sectorvoorzitters en -bestuursleden 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. De 
tijdsbesteding van de sectorvoorzitters varieert per sector en periode, maar is 
gemiddeld 4 tot 6 uur per week. De algemeen voorzitter besteedt gemiddeld 16 
uur per week aan OFS. In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag wordt per sector een 
korte uitleg gegeven over een aantal belangrijke zaken/projecten die speelden 
in 2017. De bestuursleden hebben in 2017 diverse gesprekken gevoerd over 
de mogelijkheden van het toevoegen van de sector Health. Het is een brede 
sector met veel bedrijven/ondernemers en het zou een enorme uitdaging 
worden om de verschillende partijen met elkaar te verenigen en gezamenlijke 
belangen te vinden. Op dit moment heeft de sector zich nog niet verenigd. 
 
1.3 Speerpuntennotitie 
Om richting te geven aan haar beleid heeft de OFS een aantal speerpunten 
vastgesteld. Deze zijn vormgegeven en gebundeld in een speerpuntennotitie 
welke te downloaden is via ondernemendschagen.nl. Het is een dynamische 
notitie, die regelmatig door de bestuursleden inhoudelijk getoetst wordt op 
relevantie en actuele ontwikkelingen. OFS vraagt o.a. specifiek aandacht voor: 
1) Een goed overleg tussen bedrijfsleven en gemeente.  
2) Ruimte voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme door het versterken 
van bestaande kwaliteiten, het optimaal faciliteren van toeristische 
ondernemers en een voortdurende inzet op kwalitatieve uitbreiding. 
3) Ruimte voor de ontwikkeling van agribusiness door het faciliteren van 
ondernemers in de agribusiness om ontwikkelingen in onder meer 
schaalgrootte en duurzaamheid mogelijk te maken. 
4) Goede en voldoende infrastructuur, zowel lokaal als regionaal, waaronder 
het opwaarderen van de bestaande verbindingen over het Noord-Hollands 
Kanaal en de extra vaste oeververbinding ter versterking van de onderlinge 
verbondenheid in de gemeente en daarbij ook de veiligheid in en 
aantrekkelijkheid van de regio voor ondernemers, bewoners en bezoekers. 
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 met specifieke aandacht voor de ruimte bij kleinere 
kernen en de hogere milieucategorieën.
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OFS Magazine - edities 13 t/m 16 

1.4 Overlegstructuur 
Ondernemers Federatie Schagen - bestuurlijk 
Elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Door deze regelmatige 
en structurele overlegstructuur is het mogelijk gebleken om dwarsverbanden te 
leggen tussen de sectoren. De sectoren hebben ieder eigen overlegstructuren. 
Gemeentelijk 
In 2017 heeft het bestuur van de OFS drie keer overleg gehad met het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen. De wethouder 
economische zaken, waar de onafhankelijk voorzitter van de OFS tevens elke 
maand kort overleg mee heeft over actuele en lopende zaken, is bij elke 
vergadering aanwezig. De overige collegeleden sluiten aan wanneer er 
agendapunten uit hun portefeuille behandeld worden. Afhankelijk van de te 
behandelen onderwerpen sluiten bij deze vergaderingen tevens ambtenaren 
aan. Incidenteel heeft de OFS overleg met ambtenaren over bepaalde zaken, 
waaronder glasvezel, verkeersknelpunten en De Nieuwe Winkelstraat 
(DNWS). In 2017 hebben de bestuursleden van OFS samen met het college 
een bezoek gebracht aan Alb. Groot en met het MT van de gemeente zijn 
bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand en Oostwouder Tank-&Silobouw bezocht. 
Regionaal 
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. In 2017 heeft tevens constructief overleg plaatsgevonden 
met overige partijen die regionaal opereren, waaronder Ontwikkelingsbedrijf 
NHN (ONHN) en onderwijsinstellingen. Met ONHN is bijvoorbeeld gesproken 
over voor ondernemers uit de gemeente belangrijke onderwerpen als De Kop 
Werkt, Holland Boven Amsterdam, Leader en de ontwikkelingen op Onderzoek 
Locatie Petten. Met het onderwijs is gesproken over o.a. Technasium, een 
project gericht op het bètaonderwijs, in de meest brede zin van het woord. Het 
doel is om een brug te slaan tussen scholen en bedrijven.  
Provinciaal 
In 2017 heeft de OFS eenmaal overleg gehad met de Gedeputeerde Post van 
de provincie Noord-Holland. Tijdens het overleg heeft de OFS o.a. het belang 
van de extra vaste oeververbinding uiteengezet. Daarnaast zijn de 
ontwikkelingen rondom de Stolper Basculebrug besproken. OFS heeft de 
bijeenkomsten voor de statenleden van 23 november in Warmenhuizen en 
rondom de oeververbindingen van de gemeente Schagen bijgewoond en zet 
zich in om de belangen van ondernemend Schagen op het gebied van 
bijvoorbeeld infrastructuur, werkgelegenheid, veiligheid en woningbouw onder 
de aandacht te brengen bij de Provincie. Het is belangrijk de statenleden 
kennis te laten maken met het gebied en te informeren over problematieken 
die spelen in de Kop van Noord-Holland en specifiek in de gemeente Schagen. 
Landelijk 
Er is veelvuldig overleg met landelijke partijen gevoerd, waaronder Royal 
Haskoning DHV en de brancheorganisaties zoals RECRON, KHN en Cumela.  
 
1.5 Samenwerking 
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2017 heeft de OFS samengewerkt 
met meerdere lokale en regionale partners, waaronder de zakenclubs en 
ondernemersverenigingen en de gemeente, t.b.v. het realiseren van projecten 
en ontwikkelingen. Ook heeft de OFS in 2017 regelmatig overleg gehad met de 
LTO en heeft gezamenlijk bepaalde onderwerpen opgepakt, waaronder de 
verkeersknelpunten, verkeersveiligheid (transport- en landbouwsector), de 
vlotbruggen, Stolper Basculebrug en de extra vaste oeververbinding. De 
bestuursleden van de OFS hebben regelmatig zitting (genomen) in diverse 
advies-, werk- en/of projectgroepen, waaronder Regionale Detailhandelsvisie, 
Schagen Marktstad, Regionaal Recreatieoverleg, Sloepennetwerk, Regionale 
Advies Commissie (Provinciale Staten), Reclameborden en DNWS.  
 
1.6 Communicatie 
Communicatie met/richting de ondernemers van de gemeente Schagen is van 
essentieel belang. Via diverse kanalen, waaronder de zakenclubs en 
ondernemersverenigingen, direct mail, de website, de media en het OFS 
Magazine, wordt getracht alle ondernemers uit de gemeente te bereiken. 
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OFS Magazine - editie 17 
 

De winnaars van de verkiezing van de 
ondernemers van het jaar 2017 samen 
met Hans Bouterse en Menno Bes 
 

 
Winnaar Rabo Startersprijs 
 

 
Verkiezingsuitslag  
 

 
Glasvezel 

 
Schagen Uitdaging – Beursvloer 

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. Tevens 
plaatst de OFS voor ondernemers belangrijke nieuwsberichten over 
bijvoorbeeld wegwerkzaamheden- en afsluitingen, nieuwe wet en regelgeving, 
actuele ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden voor ondernemers.  
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 zaken en er 
worden interessante en innovatieve ondernemers uitgelicht. In 2017 hebben 
specifieke en bepaalde belangrijke onderwerpen de aandacht gekregen, 
waaronder Technasium, glasvezel, Schager Uitdaging, vergunninghouders aan 
het werk, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Holland Boven Amsterdam en het 
ondernemersloket van de gemeente Schagen. Het OFS Magazine wordt 
verzonden naar ondernemers uit de gemeente Schagen én het is te 
downloaden via de website van de OFS. 
 
1.7 Bijeenkomsten  
Georganiseerd door OFS 
De OFS organiseerde diverse bijeenkomsten voor ondernemers uit de 
gemeente Schagen, met als doel hen te informeren over belangrijke 
onderwerpen en ontwikkelingen en daarnaast zodat ondernemers elkaar 
konden ontmoeten en konden netwerken. In 2017 zijn o.a. onderstaande 
bijeenkomsten georganiseerd: 
Bijeenkomst MT gemeente Schagen en OFS (21 maart 2017) 
Samen met de MT leden is een bezoek gebracht aan bedrijventerrein 
Kolksluis. Er is een toelichting gegeven over de uitbreiding aldaar. Daarna 
heeft Jan Piet Oostwouder een presentatie verzorgd over Oostwouder Tank-
&Silobouw B.V. en hebben de aanwezigen een rondleiding gekregen. Er is 
afgesloten met een toelichting van elke sectorvoorzitter over actuele 
onderwerpen en ontwikkelingen.  
Algemene Ledenvergadering OFS met gastspreker Frans Feldberg (Big Data) 
De bestuursleden van de OFS hebben de aanwezigen geïnformeerd over de 
OFS, hebben een toelichting gegeven over het financieel jaarverslag 2016 en 
de begroting voor 2018, over de lopende projecten en over actuele 
onderwerpen. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de ondernemers 
een boeiende presentatie bijgewoond over BIG Data verzorgd door Frans 
Feldberg, hoogleraar Data-Driven Business Innovation en medeoprichter en 
director van ‘the Amsterdam Center for Business Analyitcs’ en Data Science 
Alkmaar. De belangrijkste conclusie was dat ondernemers zich bewust moeten 
zijn van de veranderingen op het gebied van data en betrokken moeten blijven 
bij/zich moeten laten informeren over de ontwikkelingen.  
Netwerkbijeenkomst en Verkiezing van dé Ondernemers van het jaar 2017 
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 voor het eerst, naast de publieksprijs en 
de startersprijs, drie prijzen uitgereikt aan gevestigde ondernemers. Door de 
opsplitsing in drie sectorcategorieën, namelijk Horeca&Toerisme, Detailhandel 
en Industrie&Bedrijven&Agribusiness, was er merkbaar meer betrokkenheid en 
kregen de deelnemende bedrijven een gelijkwaardigere kans. De OFS is van 
mening dat de ondernemersverkiezing een toegevoegde waarde heeft en een 
bijdrage levert aan de promotie van het ondernemerschap in de gemeente 
Schagen. 
Georganiseerd door overige partijen 
De bestuursleden van de OFS hebben in 2017 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.: Bijeenkomsten omtrent glasvezel; Maatschappelijke Beurs van de 



 

 
 

Inhoudelijk jaarverslag OFS – jaargang 2017 
 
 

 

 

   7 van 10 

 
Bloembakken - Foto: Marc Moussault 

 
Toeristische informatiegids 

 
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee 2017 

 
Bloemrijk Schagen 

 
Schagen Marktstad 

Schagen on Ice 

Schager Uitdaging; Congres TopNH; Bijeenkomst Statenleden Warmenhuizen; 
HALLO2017; Bijeenkomst VNO NCW (Arbeidsomstandighedenwet); Congres 
Geluk; Bijeenkomst Regionale winkelstructuurvisie; Bijeenkomst Burgerbrug 
(extra vaste oeververbinding); Waterrecreatie; Industrieterrein Lagedijk; 
Bijeenkomst Regionale detailhandelsvisie; Verkeersambities gemeente 
Schagen; Makado.  
 
1.8 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 (nieuw contract per 1 december 2017) in de gemeente 
Schagen, de aanleg van glasvezel (bijeenkomsten en campagne), extra vaste 
oeververbinding, onderwijs en opleidingen (technasium), het opwaarderen van 
de winkelstraten (bloembakken), DNWS, VVI-Points en de uitgave 
informatiegids toerisme. 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. De projecten worden 
verder toegelicht in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag.  
Het wifiproject is sector overstijgend. Per 1 december 2017 heeft de OFS een 
nieuw contract afgesloten en daarnaast blijft de OFS de mogelijkheden 
onderzoeken om ook op het strand gratis wifi aan te kunnen bieden. Door het 
ontbreken van een glasvezelverbinding is dit tot op heden nog niet 
realiseerbaar. 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 hebben zich 
ingespannen om ondernemers te overtuigen van de voordelen van glasvezel. 
OFS heeft bijeenkomsten georganiseerd en een publiciteitsactie ontwikkeld.  
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. Op verzoek van de 
ondernemersverenigingen zijn er in 2017 op sommige plekken extra 
bloembakken geplaatst. Gezien de positieve bevindingen/ reacties is dit een 
terugkerend en jaarlijks project.  
Financiële ondersteuning lokale initiatieven 
Een bruisend verenigingsleven en toonaangevende initiatieven en activiteiten 
zijn belangrijk voor de gemeente Schagen en komen het ondernemersklimaat 
ten goede. Er worden vele activiteiten ontplooid waar ondernemers direct de 
vruchten van kunnen plukken en/of die de naamsbekendheid van de gemeente 
vergroten. De OFS heeft een sponsorcommissie aangesteld en 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, dient de activiteit bij te dragen aan de promotie van de 
gemeente, is er alleen cofinanciering mogelijk en dient het een 
overkoepelende activiteit te zijn. Het is een pré als het lokale bedrijfsleven bij 
de activiteit betrokken is en het een directe toegevoegde waarde heeft voor 
ondernemers. Ingediende verzoeken worden allereerst door de 
sponsorcommissie beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan het bestuur. In 
2017 heeft de OFS onder andere een bijdrage beschikbaar gesteld aan: 
Schagen Marktstad (€ 6889,41), Westfriese Folklore (€ 5.000,-), Ku(n)stroute 
Zijpe aan Zee (€ 2.000,-), Bloemrijk Schagen (€ 1.815,-), Schagen on Ice 
(€ 1.000,-), Congres Top van NH (€ 907,50), Opera Staal (€ 500,-), Schager 
Uitdaging (€ 500,-) en Kunstplein Schagen (€ 125,-). 
De ondernemersverenigingen/ zakenclubs uit de gemeente Schagen hebben 
daarnaast een decemberbijdrage ontvangen van de OFS t.b.v. de uitvoering 
van decemberprojecten (verlichting, kerstbomen, intocht Sinterklaas etc.). 
De OFS sector Recreatie&Toerisme heeft in totaal € 30.000 toegezegd aan de 
gemeente t.b.v.  ontwikkelingen in Sint Maartenszee (€ 10.000 kunstwerk/ 
eyecatcher en € 20.000,- voor verrekijkers).  
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. 
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2.1 OFS sector Detailhandel 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 
 

 
 
Henk van Zanten                  
Marina Spaansen 
Willem Jan Stam, Jacques Post,  
Rick Jongeneel, GertJan 
Slijkerman, Herman Leguit, 
Monique Slot en 
Cor Posthumus 

 
Vier keer per jaar heeft de sector overleg. Vertegenwoordigers van de 
winkeliersverenigingen delen tijdens deze vergadering informatie en er wordt 
open gecommuniceerd over hetgeen ervaren wordt. Het doel is, om in 
gezamenlijk overleg te komen tot acties welke een positieve invloed hebben op 
de detailhandel in de gemeente. In 2017 heeft de sector de ontwikkelingen 
rondom de uitbreiding en opwaardering van het Makado op de voet gevolgd 
en met regelmaat overleg gehad met betrokkenen. De sector heeft 
aangestuurd op het parallel laten lopen van het proces rondom de 
opwaardering van de Nieuwstraat.  In de werkgroep van De Nieuwe Winkel-
straat (DNWS), gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland, 
zitten naast de OFS diverse belanghebbende partijen, waaronder gemeente, 
Rabobank, detailhandel, vastgoed, cultuur en horeca. Doordat verschillende 
partijen met elkaar aan tafel zitten, kunnen dwarsverbanden gelegd worden. 
Het plan is om te starten in de kern Schagen en het vervolgens uit te rollen 
over de andere kernen. De sector is ook actief betrokken bij Schagen 
Marktstad. In juni 2017 is Schagen Markstad, gericht op de kern Schagen, 
gelanceerd en er wordt de komende periode verder vorm en invulling aan 
gegeven. Voor de andere kernen moet er t.z.t. ook iets ontwikkeld worden. In 
2017 is er een Regionale Retailvisie opgesteld. De OFS is nauw betrokken bij 
de gemeentelijke Retail visie die in ontwikkeling is. 

 
 
Sectorvoorzitter  
Henk van Zanten 
 
 
 

 

2.2 OFS sector Industrie&Bedrijven
 
Sectorvoorzitter (waarnemend)  
Sectorbestuursleden 
 
 
 

 
Kees Mosch   
Piet Bakker, Jan Kramer (tot 25-
01-17), Cock Tuin (per 25-01-17), 
Gustaaf Hoogland (per 25-01-17), 
Jac Kaan (per 25-01-17), Frank 
Snijder (per 25-01-17) en Jos 
Berkhout (per 25-01-17)

 

 
 
Waarnemend sectorvoorzitter 
Kees Mosch 

In januari 2017 is er een nieuw sectorbestuur samengesteld, bestaand uit 
vertegenwoordigers vanuit IBS, Zakenclub ’t Zand, Zakengroep Waarland en 
Bedrijververeniging Zuid-Zijpe. Het sectorbestuur komt 4x per jaar bijeen en 
wisselt informatie uit over actuele zaken, zoekt gemeenschappelijke belangen 
en raakvlakken en pakt deze samen op. Er zijn in 2017 geen aanvragen bij de 
OFS ingediend voor bijdragen gericht op participatie en de duurzame 
inzetbaarheid van personeel. Op het gebied van infrastructuur zijn er in 
2017 veel zaken gerealiseerd en in gang gezet, o.a. de Ontbrekende Schakel. 
De sector heeft zich ook ingezet t.b.v. de extra vaste oeververbinding en de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. Het is, t.b.v. ontwikkelingen in deze regio, 
nodig dat er een goed en betrouwbaar glasvezelnetwerk komt. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat gebieden waar een glasvezelnetwerk ligt het 
economisch gezien beter doen dan gebieden waar dat ontbreekt. Onderne-
mers kunnen t/m 31 december 2018 een subsidieaanvraag indienen (HIRB 
regeling) t.b.v. de opwaardering van panden op de bedrijventerreinen Witte 
Paal en Lagedijk. De regeling is alleen gericht op deze twee terreinen i.v.m. te 
hoge, door de provincie vastgestelde, statussen van de overige terreinen. De 
sector heeft de ontwikkelingen rondom Kolksluis en Warmenhuizen op de voet 
gevolgd en rondom het bestemmingsplan Lagedijk levert de sector daar 
waar mogelijk input. De sector is gestopt met werkzaamheden rondom 
Parkmanagement, aangezien er op dit moment te weinig vraag naar is.
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2.3 OFS sector Agribusiness  
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 
 
 

 
 
Nen Sneekes  
Nico Groot  
Thomas Droog (tot medio 2017), 
Jochem Droog (per februari 2017) 
en Jan Jaap Hoogland 

 

 
 
Sectorvoorzitter  
Nen Sneekes 

De samenwerking met LTO verloopt goed. In 2017 zijn er veelvuldig in 
gezamenlijk overleg bepaalde knelpunten/ dossiers opgepakt, waaronder de 
oogstcampagne, de ontsluiting van Noord-Holland, glasvezel, de huisvesting 
van buitenlandse werknemers, verkeersknelpunten, handhaving regelgeving 
omtrent de hoogtes van landbouwvoertuigen en (vlot)bruggen. De sector heeft 
de ontwikkelingen rondom het Kustpact nauwlettend in de gaten gehouden, 
met name de zonering was een belangrijk aandachtspunt. Een zonegrens tot 
de N9 zou verstrekkende gevolgen hebben voor de sector. De sector heeft 
zich ingespannen voor de aanleg van glasvezel. Veel agrarische bedrijven zijn 
gelegen in het buitengebied, waar grote behoefte is aan een goed en 
betrouwbaar digitaal netwerk. Er zijn in de gemeente, wat de sector betreft, 
veel verkeersknelpunten. Een paar jaar geleden heeft de sector een 
verkeersknelpuntenlijst bij de gemeente aangeleverd. In het voorjaar van 2017 
heeft er een schouw plaatsgevonden. Het is belangrijk om met de betrokken 
ambtenaren het gebied in te gaan, zodat zij kunnen zien en ervaren wat de 
knelpunten zijn. De sector merkt dat er steeds vaker en beter geluisterd wordt 
naar zienswijzen die vanuit de OFS aangeleverd worden. De OFS is in 2017 
vooraf benaderd en betrokken bij plannen/ trajecten rondom o.a. de nieuwe 
Stolper Basculebrug en de werkzaamheden aan de vlotbruggen. Hierdoor 
kan rekening worden gehouden met aandachtspunten en wensen van 
ondernemers. Dit is een belangrijke ontwikkeling.  

 
 
 

 

2.4 OFS sector Horeca 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 

 
 
Silvia Pronk 
Piet Hein de Boer                       
Ivan Louer, Nick Nolten, Jos 
Pronk, Sander Mulders, Roy van 
der Weel en Bas Schut 
(strandpachtersvereniging)

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

 

 
 
Sectorvoorzitter  
Silvia Pronk 

 
OFS sector horeca is positief over het gemeentelijk beleid omtrent 
paracommercie, echter worden de grenzen steeds meer opgezocht en 
verschoven. Horecaondernemers zouden ook meer ruimte moeten krijgen om 
te kunnen ondernemen, maar zij zijn gebonden aan strikte regels en 
wetgeving. De sector pleit al jaren voor het principe: gelijke monniken, gelijke 
kappen. De OFS heeft in 2017 geregeld gesprekken gevoerd met de 
gemeente omtrent bij de gemeente ingediende vergunningsaanvragen/ 
verzoeken, bijvoorbeeld evenementenvergunningen voor activiteiten in 
sporthallen en horecavergunningen op industrieterreinen. De verschuiving is 
een zorg van de sector. In gezamenlijk overleg zijn er regels, voorwaarden en 
afspraken opgesteld. Handhaving is en blijft een lastig onderwerp. De 
gemeente kan pas ingrijpen als het gemeld wordt, of wanneer er overlast 
ondervonden wordt. De sector merkt dat er steeds meer alcohol door 
jongeren buiten de horecagelegenheden genuttigd wordt. Weder verstrekking 
is ook een groot probleem voor de horeca. Dat moet aangepakt worden. De 
jongeren zelf (en de ouders) dienen hierop aangesproken te worden. De sector 
vindt  veiligheid tijdens het uitgaan een belangrijk onderwerp. Er gebeurt al 
heel veel op dit gebied, echter kan het altijd beter. De sector heeft in 2017 
tevens gepleit voor de afschaffing van de precario voor evenementen.
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2.5 OFS sector Recreatie&Toerisme 

 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 

 
Kees de Wit  
Thomas v. d. Ploeg 
Pieter Houdewind, Nico Verduin, 
Niek Hietberg, Roel Snip (tot 01-
02-17) René Sips (per 01-02-17) 
en Peter Vriend (adviserend) 

 

 
 
Sectorvoorzitter  
Kees de Wit 

Maandelijks heeft er een sectoroverleg plaatsgevonden. In 2017 heeft de 
sector zich met uiteenlopende onderwerpen beziggehouden, input geleverd en 
zich ingezet t.b.v. bepaalde voor de sector belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van bijvoorbeeld het Kustpact (in overleg met Recron), Waterrecreatie 
(sloepennetwerk en recreatiehaven), forfaits toeristenbelasting (wijziging in 
berekeningswijze), schietplateaus bij Sint Maartenszee (her ingebruikname), 
verbod op het recreatief verhuren van particuliere woningen en VVI-points 
(ondersteuning). In 2017 heeft de sector de ontwikkeling van een 
gebiedsinformatiegids voor toeristen ondersteund. De sector is van mening 
dat de ontwikkelingen in Sint Maartenszee te langzaam gaan en er in 2017 te 
weinig gerealiseerd en uitgevoerd is. De sector heeft in totaal € 30.000,- 
toegezegd t.b.v. een impuls aan Sint Maartenszee. N.a.v. de gesprekken in 
2017 is er vastgesteld dat er € 10.000,- voor een kunstwerk of eyecatcher en 
€ 20.000 voor de verrekijkers gereserveerd is. De sector blijft aansturen op 
actie en resultaten in Sint Maartenszee. Holland Boven Amsterdam (HBA) is 
nu voor een periode van 4 jaar geborgd en wordt sinds 2017 aangestuurd door 
ONHN. De sector hecht grote waarde aan een goede en gedegen promotie 
van het gebied. Zonder goede promotie wordt het een blinde vlek. De exacte 
resultaten van HBA zijn moeilijk meetbaar. De sector houdt de ontwikkelingen 
nauw in de gaten en levert daar waar mogelijk input. Daarnaast zorgt de sector 
ervoor dat de gezamenlijke belangen van de vier individuele Noordkop 
gemeenten binnen HBA goed geborgd zijn. De sector wenst invloed te hebben 
op de besteding van de € 1,6 miljoen (400K/jaar) promotiegelden vanuit De 
Kop Werkt. In 2017 is ingezet op extra promotie, bijv. wadlopen in de kop, 
kitesurfen in de kop, kunst in de kop en natuur in de kop. Dit alles is in nauw 
overleg met HBA uitgevoerd.
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