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Ondernemers Federatie Schagen
 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Bestuursleden 
 

(OFS) - Dagelijks Bestuur 
 
Hans Bouterse 
Kees de Wit  
Nen Sneekes  
Henk van Zanten 
Kees Mosch  
Silvia Pronk (t/m mei 2019) 

In 2019 is Silvia Pronk gestopt als bestuurslid en heeft er een wijziging in het 
Dagelijks Bestuur plaatsgevonden. In 2019 zijn gesprekken gestart met SES, 
KHN Schagen en horecaondernemers om een eventuele opvolger te vinden. 
 

Voorzitter OFS - Hans Bouterse 

Het bestuur van de OFS, v.l.n.r. Kees 
Mosch, Kees de Wit, Silvia Pronk, Henk 
van Zanten, Nen Sneekes en Hans 
Bouterse 
 

Speerpuntennotitie OFS 

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. De OFS is een centraal aanspreekpunt, 
voor zaken die ondernemers uit de gemeente Schagen raken. Er wordt door 
het Dagelijks Bestuur en de sectorbesturen veelvuldig gevraagd en 
ongevraagd advies gegeven aan o.a. de gemeente Schagen en de provincie 
omtrent beleidsstukken en ondernemerszaken. Daarnaast ontwikkelt en 
ondersteunt de OFS projecten en activiteiten die het ondernemersklimaat in de 
gemeente Schagen ten goede komen. Het bestuur van de OFS heeft zich de 
afgelopen jaren ingezet om een professionele organisatie te worden, die 
inhoudelijk goede resultaten boekt, steeds meer bekendheid verwerft en 
(boven)regionaal werkzaam is. 
 
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 2 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 en projecten die 
speelden in 2019. 
 
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 jaarlijks door de bestuursleden inhoudelijk getoetst wordt op 
relevantie en actuele ontwikkelingen. De OFS vraagt in de speerpuntennotitie 
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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Doorgestuurde informatie door OFS 

 
Doorgestuurde informatie door OFS 
 

 
Facebook OFS 

 
 

1.4 Overlegstructuur 
Ondernemers Federatie Schagen - bestuurlijk 
Elke maand, met uitzondering van augustus, vindt er een bestuursvergadering 
plaats. Door deze regelmatige en structurele overlegstructuur is het mogelijk 
om dwarsverbanden te leggen tussen de sectoren. De sectorbesturen hebben 
allemaal een eigen overlegstructuur. 
In 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de OFS, onder leiding van een externe 
en onafhankelijke partij, een interne brainstormsessie gehouden. Tijdens deze 
sessie is het functioneren van de OFS besproken én is per sector uiteengezet 
wat actuele onderwerpen, knelpunten en bevindingen zijn. Uit de sessie is 
gekomen dat het bestuur van mening is dat de algemene koers van de OFS 
goed is. Het bestuur is de kracht van de OFS. De onderlinge samenwerking is 
goed. Er is regelmatig contact tussen de verschillende sectoren en met de 
ondernemersverenigingen. Tijdens de brainstormsessie is vastgesteld dat er 
geen aanleiding is om de inrichting van de OFS te veranderen. Er liggen nog 
kansen en mogelijkheden op het gebied van het betrekken van (jonge) 
ondernemers bij de OFS. Het bestuur is in 2019 gestart met het onderzoeken 
naar de mogelijkheden hieromtrent. Dit blijft echter een lastig aspect. 
Ondernemers komen vaak pas in actie als iets hen direct raakt en/of wanneer 
er iets niet goed verloopt. Er is overleg geweest met enkele 
ondernemersverenigingen over een mogelijk gezamenlijk te organiseren 
ondernemersbijeenkomst, waarbij een gerenommeerde spreker uitgenodigd 
zal worden om een actueel en interessant onderwerp te behandelen, met als 
doel de ondernemers te bereiken, betrekken en inspireren.  
Gemeentelijk 
In 2019 heeft het bestuur van de OFS vier keer overleg gehad met een 
afvaardiging van 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 geweest. De overige 
collegeleden zijn aangesloten wanneer er agendapunten uit hun portefeuille 
behandeld werden. Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen sluiten bij 
deze vergaderingen tevens ambtenaren aan. Incidenteel heeft de OFS overleg 
met ambtenaren over bepaalde zaken. Met de gemeente is in 2019 onder 
andere gesproken over duurzaamheid, werkgelegenheid, glasvezel, 
bedrijventerreinen (met name Witte Paal en Lagedijk), de zorgen over het 
voortbestaan van enkele evenementen, de energietransitie en infrastructuur. In 
2019 hebben de bestuursleden van de OFS samen met een afvaardiging van 
het college een bedrijfsbezoek gebracht aan Skaga Venture te Schagen.  
Ook heeft er in 2019 een overleg plaatsgevonden met het MT van de 
gemeente Schagen. Aan dit overleg was een bedrijfsbezoek gekoppeld, 
verzorgd door ’t Bullekroffie te Oudesluis. Aan de hand van verschillende door 
de OFS geformuleerde stellingen heeft er een open gesprek plaatsgevonden. 
De stellingen waren bijvoorbeeld gericht op de weekmarkt in Schagen, 
duurzaamheid, woningbouw, evenementen en de gastvrijheid richting 
toeristen. Afgesproken is om dit overleg eens in de twee jaar plaats te laten 
vinden. Op eigen initiatief en op verzoek van diverse partijen, stuurt de OFS 
voor ondernemers belangrijke informatie door naar de achterban. In 2019 is 
o.a. de informatiefolder over klantvriendelijkheid en dementie, een 
Instrumentarium voor werkgevers van de gemeente Schagen en informatie 
over diverse wegwerkzaamheden doorgestuurd. 
Regionaal 
Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. De voorzitter van de 
OFS heeft tot december 2019 zitting gehad in het Koepeloverleg, welke gericht 
was op de regio Noord-Holland Noord. De Koepel was vertegenwoordigd in het 
Economisch Forum. Laatstgenoemde heeft als werkgebied Noord-Holland 
boven het Noordzeekanaal. Aangezien de samenwerking niet naar wens 
verliep, is besloten de Koepel stop te zetten. De OFS zal proberen om direct 
zitting te krijgen in het Economisch Forum, om zo toch invloed uit te kunnen 
oefenen op economische ontwikkelingen in onze regio. In 2019 heeft tevens 
constructief overleg plaatsgevonden met overige partijen die regionaal 
opereren, waaronder diverse onderwijsinstellingen en het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN (ONHN). 
Provinciaal 
In 2019 heeft de OFS omtrent diverse onderwerpen contact gehad met de 
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OFS Magazine - edities 22 t/m 25 
 

 
Lanceringsbijeenkomst “Wij rijden hier 
met én voor u” 

provincie. Onderwerpen die aan de orde zij gesteld zijn o.a. de oost-west 
verbinding binnen de gemeente, Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 en de 
zorgen van de OFS over de beperkte woningbouwmogelijkheden en de 
daarmee samenhangende werkgelegenheid. Het is belangrijk de statenleden 
kennis te laten maken met het gebied en hen te informeren over 
problematieken die spelen in de Kop van Noord-Holland en in de gemeente 
Schagen.  
Landelijk 
Er is veelvuldig overleg met landelijke partijen gevoerd, waaronder de 
brancheorganisaties zoals RECRON-HISWA, KHN en Cumela.  
 
1.5 Samenwerking 
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2019 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 2019 regelmatig overleg gehad met de 
LTO Noord afdeling HLS en zijn er 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 gericht op bepaalde 
onderwerpen, waaronder duurzaamheid, toeristenbelasting, glasvezel, 
grondgebonden zon, bedrijventerreinen en De Kop Werkt. 
 
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, facebook, de media en het 
OFS Magazine, wordt getracht alle ondernemers uit de gemeente te bereiken. 
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 2019 hebben 
specifieke en bepaalde belangrijke onderwerpen de aandacht gekregen, 
waaronder Tech@Connect, dementievriendelijke samenleving, Campagne Wij 
rijden hier met en voor u, Open bedrijven dag ’t Zand, ontwikkelingen Makado 
en duurzaam ondernemen. 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 of was betrokken bij de organisatie van 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 2019 
waren dit o.a. onderstaande bijeenkomsten: 
Lanceringsbijeenkomst “Wij rijden hier met en voor u” (12 april 2019)   
Op vrijdagmiddag 12 april heeft wethouder Heddes van de gemeente Schagen 
het startsein gegeven voor de campagne “Wij rijden hier met én voor u”. De 
gemeente Schagen, Ondernemers Federatie Schagen, Land- en Tuinbouw 
Organisatie Noord afdeling HLS, CUMELA Nederland en Kring Schagen, 
Fietsersbond afdeling Noordkop en diverse dorpsraden uit de gemeente 
Schagen hebben gezamenlijk deze campagne ontwikkeld. Middels 
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Start “Wij rijden hier met én voor u” 

 
Logo “Wij rijden hier met én voor u” 

 

 
Ondernemersavond Verduurzamen 
bedrijventerreinen gemeente Schagen 

 
ALV - Hans Bouterse heet welkom

deze campagne wordt de bewustwording van alle weggebruikers gestimuleerd 
en wordt men aangespoord om rekening met elkaar te houden in het verkeer. 
Foldermiddag toeristische sector (18 april 2019) 
Eens per jaar organiseert de sector Recreatie & Toerisme een foldermiddag. 
Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte om te netwerken en kan er 
promotiemateriaal van bijvoorbeeld evenementen uitgewisseld worden. Tijdens 
deze bijeenkomst is ook de toeristische informatiegids uitgereikt. Het eerste 
exemplaar is door wethouder Joke Kruit in ontvangst genomen. Het 72 
pagina’s tellende magazine stond boordevol toeristische informatie én een 
dagelijkse evenementenkalender en is dankzij een bijdrage vanuit de gelden 
van de toeristische sector mogelijk gemaakt. In verband met de grote 
belangstelling in 2018, is ervoor gekozen om de oplage in 2019 te verhogen 
van 20.000 naar 30.000 exemplaren. 
Themabijeenkomst verduurzamen bedrijventerreinen (13 juni 2019)  
Gemeente Schagen, Ondernemers Federatie Schagen, Industrie- en 
Bedrijvengroep Schagen en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
hebben de handen ineengeslagen en hebben een project gestart gericht op het 
verduurzamen van bedrijventerreinen in de gemeente Schagen. Op 13 juni 
vond er een informatiebijeenkomst plaats. Bedrijven(terreinen) konden een 
gratis energiescan laten maken. Ondernemers die meer dan 50.000 kWh aan 
elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, waren verplicht om 
zich vóór 1 juli 2019 te registreren bij een E-loket van de overheid (RVO) en 
aan te geven welke maatregelen er genomen worden om energie te besparen.  
Uiteindelijk krijgen alle bedrijven te maken met de energietransitie. Dit betekent 
dat ondernemers op een andere manier met hun energie- en 
warmtehuishouding om zullen moeten gaan. Elk bedrijf kan dit voor zichzelf 
uitzoeken, echter wilden de samenwerkende partijen inventariseren of er 
draagvlak was voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van bijvoorbeeld 
collectieve inkoop van isolatie, ledverlichting, zonnepanelen of warmtepompen. 
Voor de organisatie van deze gezamenlijke aanpak was subsidie van de 
provincie Noord-Holland beschikbaar. Het was een boeiende en interessante 
bijeenkomst, echter was de opkomst teleurstellend. Er zijn drie energiescans 
uitgevoerd, deze zijn aangeboden door de gemeente Schagen. In het najaar 
van 2019 hebben nog enkele vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden. Verdere 
uitwerking zal in 2020 plaatsvinden. 
Algemene Ledenvergadering OFS met gastsprekers (31 oktober 2019)  
De bestuursleden van de OFS hebben de aanwezigen geïnformeerd over de 
OFS, hebben een toelichting gegeven over het financieel jaarverslag 2018 en 
de begroting voor 2020, over de lopende projecten en over actuele 
onderwerpen. In het tweede deel van de bijeenkomst heeft Anton Kooij (docent 
Techniek Regius College) een toelichting gegeven over de samenwerking die 
het Regius College heeft met het ROC Kop van NH (mbo). Dit wordt bekostigd 
vanuit het Regionaal Investerings Fonds, een subsidie waarvan het ROC de 
penvoerder is. Het onderwijs zoekt samenwerking met bedrijven. Ook heeft 
Janneke Beers een toelichting gegeven over het ontstaansproces van Skagha 
Venture, van creatief idee aan de keukentafel in 2016 tot en met de opening in 
juni 2019.  
Netwerkbijeenkomst en Verkiezing van dé Ondernemers van het jaar 
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, echter heeft het bestuur in 2019 
besloten om de netwerkbijeenkomst en ondernemersverkiezing, voorlopig 
eens in de 2 jaar te organiseren, dit in verband met de beperkte financiële 
middelen die beschikbaar zijn.  
Georganiseerd door overige partijen 
De bestuursleden van de OFS hebben in 2019 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. Bijeenkomsten die de OFS heeft 
bijgewoond zijn o.a.: bijeenkomsten over de industrieterreinen (met name Witte 
Paal en Lagedijk), Makado, duurzaamheid, Energie Transitie en Cyber 
Criminaliteit.  
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Toeristische informatiegids 

 
Open Bedrijven dag in ´t Zand 

 
Ku(n)stroute Zijpe aan Zee 2019 

 

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 in de gemeente Schagen, glasvezel (bijeenkomsten en 
campagne), extra vaste oeververbinding, onderwijs en opleidingen, het 
opwaarderen van de winkelstraten (bloembakken), DNWS en de uitgave van 
de toeristische informatiegids. 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 en loopt t/m december 2020. 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. Gezien de positieve 
bevindingen/ reacties is dit een terugkerend en jaarlijks project. In 2019 is op 
initiatief van de OFS sector Agribusiness, na signalen van inwoners uit de 
gemeente Schagen, een campagne opgezet onder de titel ‘Wij rijden hier met 
en voor u’. Met deze campagne wil de sector meer begrip kweken voor de 
verkeersveiligheid op de binnenwegen in de gemeente Schagen, waar het 
landbouw- en transportverkeer en het langzaam verkeer rijden. Het doel is om 
met name het fietsverkeer te waarschuwen voor en bewust te maken van het 
landbouw- en transportverkeer. 
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 
2019 heeft de OFS onder andere een bijdrage beschikbaar gesteld aan: 
WestFriese Folklore (€ 5.000,-), Ku(n)stroute Zijpe aan Zee (€ 2.500), 
Bloemrijk Schagen (€ 1.500,-), Schagen on Ice (€ 1.000,-), Schager Uitdaging 
(€ 1.000,-), Open Bedrijven dag ´t Zand (750,-) en diverse kleinere bijdragen 
aan bijvoorbeeld Kunstplein Schagen, Zwipe Out, Zomerplein Warmenhuizen 
en Rake Draken. 
De OFS sector Recreatie&Toerisme heeft, in verband met de 
toeristenbelastingregeling (4 cent), extra budget voor specifieke projecten ten 
behoeve van de sector. In 2019 heeft de sector extra middelen ingezet t.b.v. 
de toeristische informatiegids, de regiokaarten en de ondersteuning van lokale 
projecten die een positieve invloed hebben op het toeristisch klimaat. 
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, Herman Leguit,  
Cor Posthumus, Roger Moonen 
en Frank van Graas

 
In het afgelopen jaar hebben we ons beziggehouden met een flink aantal 
onderwerpen. De onderlinge afstemming met alle winkeliers/ 
ondernemersverenigingen is goed verlopen. In een drietal vergaderingen 
hebben we besproken wat in de OFS in z’n geheel op de agenda stond en 
voor de detailhandel in het bijzonder. Het is voor de detailhandel een zeer 
enerverende tijd. De opkomst van online gaat snel maar hoe gaat het verder? 
Hoe gaan we ons hiertegen wapenen? De één zegt dat het een bedreiging is 
en dat de winkels in de toekomst geen of nauwelijks een rol gaan spelen. Een 
ander praat over het tegenovergestelde. Juist door de onlineontwikkeling 
dienen we een andere, betere focus op onze eigen business te hebben. 
Onderzoek wijst uit dat naast het gemak en de snelheid van online er juist 
behoefte gaat ontstaan naar sfeer, beleving en persoonlijke service. Het 
moet mogelijk zijn om hiervan een goede combinatie te maken. Het is zeker 
niet zo dat de winkels ten dode zijn opgeschreven. Juist niet. We moeten onze 
kansen grijpen en veranderen naar een andere aanpak. De rol van het 
Makado winkelcentrum is voor de gehele gemeente Schagen belangrijk. Het 
heeft immers een regiofunctie. Jammer dat de nieuwbouw niet het tempo heeft 
wat we graag zouden willen maar we hopen dat in 2020 gestart kan worden 
met de renovatie. Al met al: een boeiende tijd voor de detailhandel en we 
hebben elkaar nodig om voldoende ideeën en initiatieven te creëren om klaar 
te zijn voor de toekomst.

 
Sectorvoorzitter - Henk van Zanten 

 
 
 
 
 

 

2.2 OFS sector Industrie & Bedrijven
 
Sectorvoorzitter  
Sectorbestuursleden 
 
 
 

 
Kees Mosch   
Piet Bakker, Cock Tuin, Gustaaf 
Hoogland, Jac Kaan, Frank 
Snijder en Jos Berkhout  

 
Het sectorbestuur, bestaand uit vertegenwoordigers vanuit IBS, Zakenclub ’t 
Zand, Zakengroep Waarland en Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe, heeft in 2019 
twee keer vergaderd. In deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over 
actuele zaken, worden gemeenschappelijke belangen en raakvlakken gezocht 
en deze worden eventueel samen opgepakt. Het sectorbestuur heeft ook dit 
jaar weer aangedrongen op het realiseren van woningbouwplannen in onze 
gemeente. Dit is uitermate belangrijk voor een gezonde economische en 
maatschappelijke toekomst van onze gemeente. Namens de OFS is hierover 
een brief door ons sectorbestuur aan de Provincie Noord-Holland gestuurd. 
Ook in 2019 zijn tezamen met de Dorpsraad Warmenhuizen diverse 
besprekingen geweest met Statenleden van de Provincie om woningbouw in 
de gemeente Schagen mogelijk te maken. Hierin wordt overigens zeer stevig 
opgetrokken met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. De sector blijft 
zich verder inzetten voor een extra vaste oeververbinding over het Noord-
Hollands Kanaal, maar dit is een zaak van de lange adem. Dit geldt ook voor 
de verdubbeling van de N245. Daar vragen wij, waar het ook maar even kan, 
aandacht voor. Met de aanleg van glasvezel gaat het gelukkig de goede kant 
op. Kabeltex is in het noordelijke deel van de gemeente (met name ’t Zand) 
goed bezig en heeft daar (begin 2020) al een nagenoeg volledig dekkend 
netwerk aangelegd. KPN is nu bezig in de stad Schagen en heeft toegezegd in 
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Sectorvoorzitter - Kees Mosch 2021 in Warmenhuizen en Tuitjenhorn een volledig dekkend glasvezelnetwerk 
aan te leggen. Verder is afgelopen jaar een start gemaakt met de 
energietransitie (een voorbeeld hiervoor is de Energiescan, die veel bedrijven 
hebben moeten inleveren voor juli 2019). De ontwikkelingen volgen we hierin, 
maar wij vinden dit vooral een zaak van de ondernemers zelf. Duidelijk is wel 
dat er nog veel inspanning moet worden gedaan om de klimaatdoelen van 
2030 te halen. Waar dat haalbaar is, zal ons bestuur daarin faciliterend zijn. 
Daarnaast oefenen wij op bestuurlijk niveau invloed uit, zoals bijvoorbeeld 
tijdens bijeenkomsten over de Regionale Energie Strategie. De 
bedrijventerreinen in onze gemeente blijven een punt van aandacht. Voor de 
Witte Paal is een revitaliseringsprogramma opgesteld. Wij zijn benieuwd wat 
dit in 2020 zal opleveren. Verder ziet ons bestuur ook nog weinig concrete 
ontwikkelingen op de Lagedijk. Dit dossier sleept zich al jaren voort en we 
houden hierbij een vinger aan de pols. De sector zoekt een manier om 
ondernemers uit de gemeente Schagen te verbinden aan en te betrekken bij 
de OFS. Daarbij is het organiseren van een event met een gerenommeerde 
aansprekende spreker een mogelijkheid. Laatstgenoemde wordt met enkele 
ondernemersverenigingen, die vaak ook met dit gegeven worstelen, verder 
uitgewerkt en opgepakt. 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 OFS sector Agribusiness  
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 
 
 

 
 
Nen Sneekes  
Nico Groot  
Jochem Droog, Jan Jaap 
Hoogland en Niels Houtenbos 

 

 
Sectorvoorzitter - Nen Sneekes 

In 2019 heeft de sector periodiek overleg gehad. Bij deze overleggen was ook 
regelmatig een afvaardiging aanwezig vanuit de LTO Noord afdeling HLS. Dit 
wordt zowel door de sector Agribusiness als de LTO positief ervaren. Er zijn 
diverse onderwerpen besproken en/of gezamenlijke acties op poten gezet, 
onder andere rondom de problemen en mogelijke oplossingen inzake de 
huisvesting van arbeidsmigranten en bijvoorbeeld de reconstructie van de 
Schagerweg met betrekking tot de breedte van de weg en de keuze van het 
wegdek. Rondom stikstof en PAS wetgeving is geprobeerd om in kaart te 
brengen welke problemen en belemmeringen het op kan leveren voor de 
bedrijven die actief zijn binnen de sector Agribusiness. Ook zijn de gevolgen 
geïnventariseerd. De sector heeft kenbaar gemaakt welke wensen er zijn 
rondom het vervangen van de Stolper Basculebrug. De sector heeft 
aangestuurd op een parallelverbinding, waarbij er ten tijde van onderhoud of 
wanneer er een storing is, een alternatieve oost-west verbinding is. Deze 
voorkeur is ook kenbaar gemaakt richting de provincie. Daarnaast blijft de 
sector zich inspannen voor een extra vaste oeververbinding, om zo een 
betere oost-west verbinding in de gemeente Schagen te krijgen. De sector is 
ook betrokken geweest bij een project rondom het collectief inkopen van 
duurzame energie, dit n.a.v. Zon op Zand. Ook zijn de standpunten kenbaar 
gemaakt rondom diverse plannen gericht op het opwekken van duurzame 
energie, met betrekking op bijvoorbeeld windmolens, zonneparken en 
zonnedaken. Na een jaar van voorbereidingen is in april 2019 de campagne 
“Wij rijden hier met en voor u” van start gegaan. De campagne is in 
samenwerking met verschillende partijen ontwikkeld, waaronder de gemeente 
Schagen, de LTO Noord afdeling HLS, Cumela Nederland, Kring Schagen, de 
Fietsersbond Noordkop en diverse dorpsraden. Met deze campagne wordt de 
bewustwording van alle weggebruikers gestimuleerd ten behoeve van veilig 
gedrag op de weg. Deze campagne bestrijkt minimaal 3 jaar. Er zijn diverse 
acties opgezet en er is campagnemateriaal ontwikkeld. Ook is er contact met 
de verkeersouders Schagen om ook de jongeren en de schoolgaande jeugd 
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erbij te betrekken. Op verzoek van diverse loonbedrijven uit omliggende 
gemeenten is een draaiboek ontwikkeld, zodat de campagne ook in overige 
gemeenten uitgerold kan worden. De sector heeft zich ingezet voor 
ontheffingen van landbouwmachines m.b.t. de hoogte van deze machines. 
Rondom de herinrichting van de Zeeweg heeft de sector zitting gehad in de 
klankbordgroep. Er is meerdere malen contact geweest met 
onderwijsinstellingen (richting techniek) om de connectie tussen het 
bedrijfsleven en het onderwijs in betere banen te leiden. Inmiddels is er een 
positieve samenwerking tot stand gekomen. Er is hierdoor ook inbreng van 
bedrijven mogelijk, m.b.t. de inhoud van vakopleidingen en er is constructief 
contact rondom bijvoorbeeld stagemogelijkheden en schoolbezoeken op de 
bedrijven. De sector heeft gereageerd op de Omgevingsvisie van de 
gemeente Schagen. Ook heeft de sector zorgen geuit omtrent het voornemen 
van de gemeente om in de komende jaren extra bomen te gaan planten langs 
de wegen in het buitengebied. De sector voorziet grote problemen en heeft 
enkele alternatieve plannen en scenario’s bij de gemeente aangeleverd die 
allemaal het beoogde resultaat moeten behalen.  

 
 
 
 
 
 

 

2.4 OFS sector Horeca 
 
Sectorvoorzitter 
 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden* 
 

 
 
Silvia Pronk (t/m mei 2019) 
Vacant (vanaf juni 2019) 
Piet Hein de Boer                       
Cris Mosch, Sander Mulders, Roy 
van der Weel, Isabel Stam en Bas 
Schut (strandpachtersvereniging)

* Eveneens bestuursleden van Koninklijke Horeca Nederland, afd. Schagen. 
 

 
Sectorvoorzitter - Silvia Pronk (t/m mei 
2019) 

Met de gemeente is in 2019 o.a. gesproken over de preventie van 
alcoholgebruik door minderjarigen, overige alcoholproblematieken 
waaronder zuipketen en de veiligheid van horecapanden. De sector heeft te 
kampen gehad met stijgende kosten voor ondernemers, dit betekent dat ook 
de prijzen in de horeca hoger zullen worden. Goede evenementen zijn 
belangrijk voor een bruisende gemeente. Deze evenementen dragen bij aan 
de leefbaarheid van de kernen, maar kunnen ook een belangrijke economische 
betekenis hebben en zorgen voor inkomsten. De sector maakt zich zorgen 
over het feit dat organisatiekosten voor evenementen steeds hoger worden, 
daarbij is er een terugtrekkende beweging vanuit de overheid (o.a. politie) en 
een groot tekort aan vrijwilligers. De sancties voor horecaondernemers zijn 
tevens heel zwaar. De sector heeft gesprekken hierover gevoerd en wil graag 
samen met de gemeente optrekken. Er zijn grote zorgen over het toenemende 
drugsgebruik door de jeugd. Hoe kun je handhaven op dit gebied? 
Voorlichting aan ouders is belangrijk. Mogelijk moet er een campagne 
opgestart worden. Veel ondernemers stoppen, gezien de risico’s die het met 
zich meebrengt, met de organisatie van “jongerenfeesten”. Een groot deel van 
de horecaondernemers heeft ook te kampen gehad met de nieuwe wettelijke 
registratieplicht voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 
meer dan 25.000 m3 gas per jaar gebruiken. De sector blijft aandacht vragen 
voor branchevervaging en oneerlijke concurrentie. Er zijn in 2019 diverse 
trainingen voor horecaondernemers georganiseerd, waaronder de 
Barcodetraining, een cursus sociale media en BHV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




