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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. De OFS beheert het 
ondernemersfonds. In dit fonds zitten gelden vanuit een opslag op de OZB 
(niet woningen) en de 4 cent regeling toeristenbelasting. Door deze vorm van 
financiering zijn er geen free-riders. 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 1 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 2020. 
 
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 

http://www.ondernemendschagen.nl/
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voorkomen moet worden met specifieke aandacht voor de ruimte bij kleinere 
kernen en de hogere milieucategorieën. 
 
1.4 Overlegstructuur 
Ondernemers Federatie Schagen - bestuurlijk 
Maandelijks vindt er een bestuursvergadering plaats waar de algemeen 
voorzitter en de sectorvoorzitters bij aanwezig zijn. Door de regelmatige en 
structurele overlegstructuur is het mogelijk om dwarsverbanden te leggen 
tussen de sectoren. Daarbij kan er snel geschakeld worden. De onderlinge 
samenwerking is goed. Er is regelmatig contact tussen de verschillende 
sectoren en met de ondernemersverenigingen. De sectorbesturen hebben 
allemaal een eigen overlegstructuur. 

 

 

 
Speerpuntennotitie OFS 
 

 
Nieuwsbrief OFS 

Gemeentelijk 
In 2020 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 ook 
apart overleg met ambtenaren over bepaalde zaken. Met de gemeente is in 
2020 onder andere gesproken over het planten van bomen in de gemeente 
Schagen en de daarbij behorende gevolgen, uitbreiding windmolens en 
zonneparken, stopzetten gratis Wifi project OFS, glasvezel, de stand van 
zaken van diverse bedrijventerreinen waaronder specifiek Witte Paal, Lagedijk, 
Waarland en Warmenhuizen, de Oost-Westverbindingen (vlotbruggen en 
Stolper Basculebrug), Omgevingsverordening Provincie, Woningbouw, Energy 
& Health Campus ontwikkelingen, Makado, Visitschagen.nl, Regionale 
Energiestrategie, hoogte landbouwmachines, Omgevingsvisie en parapluplan 
gemeente, huisvesting arbeidsmigranten, herinrichting Zeeweg, terrassen en 
inrichting pleinen/ horeca, transportcapaciteit elektriciteitsnetwerk, 
recreatievisie, Economisch Forum en de inrichting van het centrum Schagen. 
Tevens zijn elk kwartaal de gevolgen voor ondernemers inzake de 
Coronacrisis besproken. In 2020 hebben er, gezien de omstandigheden 
rondom Corona, geen bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.  
Regionaal 
Regionale samenwerkingsverbanden zijn heel belangrijk. In 2020 is het z.g. 
Koepeloverleg weer opgestart. In de Koepel zijn vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven van Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen verenigd. In 
dit overleg wordt gesproken over onderwerpen die ons gezamenlijk raken, 
zoals infrastructuur, Regionale Energiestrategie, economisch herstel, behoefte 
uitbreiding bedrijventerreinen e.d.. Deze onderwerpen worden ook besproken 
met de wethouders van de vier gemeenten die samenwerken in het project “De 
Kop Werkt”. Een vertegenwoordiger vanuit de Koepel heeft zitting in het 
Economisch Forum (EF). Dit is een overlegorgaan namens het bedrijfsleven 
van Holland Boven Amsterdam. De regiovertegenwoordiger is de heer Eef v.d. 
Broek uit Den Helder. Hij woont de vergaderingen van het EF bij. Dit orgaan 
overlegd regelmatig met de Gedeputeerde van de Provincie over zaken die 
spelen in de Noordkop. Een van de onderwerpen is de ontwikkeling van de 
toeristisch sector. Een sector die voor de Kop van Noord-Holland heel 
belangrijk is. Ook het woningbouwbeleid van de Provincie wordt besproken. 
Het bedrijfsleven moet betrokken worden bij alle plannen. Via het EF wil de 
Koepel voorkomen dat de aandacht naar de Randstad gaat.  
Provinciaal 
In 2020 heeft de OFS omtrent diverse onderwerpen contact gehad met de 
provincie. Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld, zijn o.a. de oost-west 
verbinding binnen de gemeente 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. Op 21 februari heeft de Statenfractie van de VVD 
een bezoek gebracht aan Burgervlotbrug. Er is opnieuw gesproken over nut en 
noodzaak van een extra vaste oeververbinding. Op 3 juli heeft er een afspraak 
met gedeputeerde Loggen plaatsgevonden omtrent de zorgen van de OFS 
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inzake de beperkte woningbouwmogelijkheden en de woningnood in gemeente 
Schagen. 
Landelijk 
Er is veelvuldig overleg gevoerd met landelijke partijen, waaronder de 
brancheorganisaties zoals RECRON-HISWA, KHN en Cumela.  
 
1.5 Samenwerking 
Samenwerking is belangrijk voor de OFS. In 2020 heeft de OFS samengewerkt 
met meerdere lokale en regionale partners, waaronder de gemeente, 
zakenclubs en ondernemersverenigingen, t.b.v. het realiseren van projecten en 
ontwikkelingen. Ook heeft de OFS in 2020 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 bijvoorbeeld de Lokale Actiegroep (LAG) van Leader, 
het centrale orgaan die een actieve aanjagende en verbindende rol heeft in het 
gebied (Nen Sneekes – sector Agribusiness) en het Regionaal Advies College 
(RAC) van de provincie over detailhandelskwesties van winkels boven de 1000 
meter vrije verkoop oppervlakte (Henk van Zanten – sector Detailhandel). 
 
1.6 Communicatie 
Communicatie met/richting de ondernemers van de gemeente Schagen is van 
essentieel belang. Via diverse kanalen, waaronder de zakenclubs en 
ondernemersverenigingen, de website, nieuwsbrieven, sociale media, 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. In 2020 
heeft de OFS geprobeerd om ondernemers ook te informeren over de 
maatregelen en regelingen voor ondernemers inzake Corona. In 2020 heeft de 
OFS vaker nieuwsbrieven verzonden dan in voorgaande jaren, met als doel 
ondernemers te informeren. Hier is positief op gereageerd. Op eigen initiatief 
en op verzoek van diverse partijen, stuurt de OFS voor ondernemers 
belangrijke informatie door naar de achterban, bijv. over wegwerkzaamheden, 
gemeentenieuws en maatregelen en regelingen inzake corona. 
Het OFS 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. Het OFS Magazine wordt verzonden naar ondernemers uit de 
gemeente Schagen én het is te downloaden via de website van de OFS. 
Met als doel de communicatie richting ondernemers te verbeteren en wellicht 
een nieuwe doelgroep aan te spreken is in 2020 een plan uitgewerkt voor het 
beter en breder inzetten en gebruiken van sociale media. OFS heeft hier een 
externe partij voor benaderd. She knows how voert vanaf eind 2020 de sociale 
media uit voor de OFS. 
 
1.7 Bijeenkomsten  
Georganiseerd door OFS 
De OFS heeft in 2020, gezien de omstandigheden en ingestelde maatregelen 
tegen het coronavirus, geen eigen bijeenkomsten voor ondernemers uit de 
gemeente Schagen, georganiseerd. De plannen voor de bijeenkomsten zullen, 
zodra er weer mogelijkheden zijn, opgepakt worden.  
In 2020 is het onderzoek omtrent het betrekken van jonge ondernemers bij de 
OFS enigszins stilgelegd, dit aangezien er door Corona geen mogelijkheden 
waren tot het organiseren van fysieke netwerkbijeenkomsten. Werkzaamheden 
hieromtrent worden zodra de omstandigheden het toelaten weer opgepakt.  
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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. Dit zal, zodra de omstandigheden het weer 
toelaten, opgepakt worden. 
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. In 2019 heeft het bestuur 
besloten om de netwerkbijeenkomst en ondernemersverkiezing in verband met 
de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn, eens in de twee jaar te 
organiseren. In 2020 kon de verkiezing vanwege Corona niet doorgaan.  
Georganiseerd door overige partijen 
De bestuursleden van de OFS hebben in 2020 regelmatig (digitale) 
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.: Tech@Connect (27 februari 2020), Digitale bijeenkomst 
Omgevingsvisie Schagen (27 mei 2020) en Webinar Liander over de stand van 
zaken inzake vernieuwingen van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland 
Noord en specifiek in de gemeente Schagen (25 november 2020). 
 
1.8 Projecten OFS 
De OFS houdt zich bezig met de uitvoering en/of ondersteuning van diverse 
projecten. In veel gevallen betreffen dit langlopende of jaarlijks terugkerende 
projecten, waaronder gratis wifi in de gemeente Schagen, glasvezel 
(bijeenkomsten en campagne), extra vaste oeververbinding, onderwijs en 
opleidingen, het opwaarderen van de winkelstraten (bloembakken), De Nieuwe 
Winkelstraat (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 liep t/m december 2020. In 2020 is de 
OFS gestopt met het aanbieden van gratis WIFI in het centrum van Schagen, 
Makado en het centrum van Callantsoog. Het bestuur van de OFS heeft 
besloten hier na 6 jaar mee te stoppen, dit gezien de ontwikkelingen op dit 
gebied. De laatste jaren was er een afname in het gebruik, onder andere door 
de mogelijkheden die 4G en 5G bieden. Daarbij was het een behoorlijk hoge 
kostenpost voor de OFS. In 2020 heeft de OFS extra kosten gemaakt in 
verband met de verwijdering van het systeem. 
Sinds 2016 worden, op initiatief van de OFS, de winkelstraten in diverse 
kernen in de gemeente Schagen opgewaardeerd. Middels plaatsing van 
bloembakken vindt er verfraaiing van de winkelgebieden plaats. De OFS 
neemt 50% van de totale kosten op zich. De overige benodigde middelen, 
t.b.v. uitvoering van dit prachtige samenwerkingsproject, stellen de betrokken 
plaatselijke ondernemersverenigingen beschikbaar. Gezien de positieve 
bevindingen/ reacties is in 2020 besloten, dit jaarlijks terugkerende en 
succesvolle project, te continueren.  
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. In 2020 stonden er 
diverse activiteiten rondom de campagne gepland, echter konden die, gezien 
de omstandigheden niet doorgaan.  
De sector Recreatie & Toerisme heeft jaarlijks een aanvullend bedrag te 
besteden aan projecten die de sector ten goede komen. Deze gelden zijn 
afkomstig uit de “4 cent regeling”. In 2020 heeft de sector de middelen anders 
besteed dan begroot, oorzaak hiervan is de niet voorziene ontstane situatie 
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door Corona. De sector heeft besloten om in 2020 garant te staan voor de 
kosten voor de Toeristische informatiegids, i.v.m. mogelijk door Corona 
tegenvallende inkomsten door advertentieverkoop. De OFS heeft de totale 
kosten voorgeschoten. De inkomsten door middel van de advertentieverkoop 
zijn terug te vinden bij de post inkomsten door OFS georganiseerde projecten 
in het financieel jaarverslag (inkomsten informatiegids € 17.400). Daarnaast is 
er een bijdrage beschikbaar gesteld voor het opmaken van een promotiefilm 
voor Callantsoog en Groote Keeten. Deze film wordt als promotie voor de kust 
van onze gemeente ingezet als onderdeel van incallantsoog.nl. Op verzoek 
van de ondernemers zijn deze gelden uitsluitend ingezet voor digitale lokale 
promotie van ons gebied. Dit is in gang gezet met Druktemaker uit Den Helder.  
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 in onze gemeente 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 2020 konden veel activiteiten en/of evenementen niet doorgaan. In het 
afgelopen jaar heeft de OFS onder andere een bijdrage beschikbaar gesteld 
aan: WestFriese Folklore (€ 5.000,-), Bloemrijk Schagen (€ 1.500,-), 
ondersteuning van december activiteiten van plaatselijke 
ondernemersverenigingen en diverse overige kleinere bijdragen. 
OFS hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen. De bijdrage aan de Schager Uitdaging (€ 1.000,-) is een 
financiële ondersteuning t.b.v. de missie van dit initiatief, om bedrijven te 
stimuleren maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties en 
daarmee het leefklimaat in de gemeente te verbeteren. De Schager Uitdaging 
stimuleert bedrijven bijvoorbeeld om herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.  
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. 
Projecten Corona 
Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van corona. De coronacrisis 
heeft ook een aantal van onze sectoren in de gemeente Schagen hard 
geraakt. Voor veel ondernemers is het een lastige tijd. In dit kader heeft OFS 
enkele specifieke projecten ondersteund of acties ondernomen met als doel de 
ondernemers een positief steuntje in de rug te geven. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de actie Wees loyaal en Koop lokaal (€ 1.487,40) en diverse 
publicaties en aandacht in de media (kranten, radio en film) (€ 742,-). Dit alles 
om bewoners uit onze gemeente te overtuigen en te stimuleren om lokaal te 
kopen en lokale ondernemers te ondersteunen. Met veel plezier heeft de OFS 
een bijdrage geleverd aan de podcast ‘Wij in de Polder’ (€ 1.815,-). OFS kijkt 
terug op een interessante, leerzame, energieke, leuke en een beetje feestelijke 
uitzending en daarmee op een mooi samenwerkingsproject met de gemeente 
Schagen en Rabobank Kop van Noord-Holland. Met als doel de ondernemers 
een hart onder de riem te steken heeft de OFS een eindejaarkaart verzonden 
naar ondernemers uit de gemeente (€ 532,21). In overleg met de horecasector 
heeft de OFS besloten om een speciale decemberactie op de zetten op de 
Markt in Schagen (€ 785,15). Er zijn twee kerstbomen geplaatst, deze zorgden 
voor wat sfeer in een rare periode. Men is uitgenodigd de boom te versieren 
met een eigen gemaakte wenskaart of versiering. Uiteindelijk zijn er 6 winnaars 
gekozen, die een diner bon hebben ontvangen ter waarde van € 50,-, te 
besteden bij een horecazaak naar keuze uit de gemeente Schagen.  
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2.1 OFS sector Detailhandel 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 
 

 
 
Henk van Zanten                  
Marina Spaansen 
Willem Jan Stam, Rick 
Jongeneel, Herman Leguit,  
Cor Posthumus, Roger Moonen 
en Frank van Graas 

 
2020 Is voor de detailhandel wel een heel bijzonder jaar geweest. Veel drukte 
in het begin van het jaar en toen viel het Corona-virus binnen. Dat gaf 
vanzelfsprekend veel onrust. Winkels gingen dicht en ondernemers moesten 
snel schakelen. Dat is voor de éne gemakkelijk en bij een ander gaat het wat 
trager. Al met al was 2020 een heel vervelend jaar en we weten nog niet hoe 
het afloopt in 2021. Wel is duidelijk geworden dat die ondernemers welke 
zowel fysiek (met een winkel) als digitaal (met een website) aanwezig zijn de 
meeste kansen hebben om het jaar redelijk af te sluiten. Online heeft een 
geweldige boost gekregen en blijft een grote rol spelen in de toekomst. Daar 
tegenover staat dat “koop lokaal” hoger op de agenda staat als ooit tevoren. 
Daar zijn we blij mee. Er worden landelijke schattingen gedaan dat ongeveer 
25% van de winkels in de komende jaren om één of andere reden gaat 
stoppen. Dat betekent veel voor onze binnenstad en omliggende dorpen. 
Overigens tellen deze percentages vooral voor de grote steden maar als het 
daar regent druppelt het zeker ook bij ons in de regio. We zijn hierover in 
gesprek met de gemeente. Ons contact met de gemeente is overigens prima. 
De lijnen zijn kort als het nodig is. We doen er alles aan om aantrekkelijke 
winkelgebieden te hebben in stad en dorpen. Dat zou kunnen betekenen dat er 
winkelpanden zijn die straks wellicht een andere bestemming krijgen, 
bijvoorbeeld wonen. De gemeente moet er dan voor zorgen dat de gebieden 
daardoor niet uit elkaar getrokken worden en compact blijven. Dat is absoluut 
noodzakelijk om aantrekkelijk voor de klanten te zijn. Als OFS zullen we 
daar mee helpen. 
Onze regio is sterk. Onderzoeken wijzen uit dat de grote steden de meeste 
pijn krijgen. We hebben mooie winkelgebieden en er zijn veel plannen om die 
nog beter te maken, o.a. het nieuwe Makado. Daar mogen we trots op zijn. De 
detailhandel trekt vooral in de stad Schagen veel op met de horeca. Samen 
zijn we namelijk heel sterk met winkelgebied en markt. De samenwerking is 
goed. Een aantal keer per jaar hebben we overleg met alle 
winkeliersverenigingen uit de gemeente. Deze avonden worden goed 
bezocht en er wordt onderling veel informatie uitgewisseld. Samen sterk! Al 
met al was 2020 spannend en zijn we heel benieuwd naar 2021.  

 
Sectorvoorzitter - Henk van Zanten 
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2.2 OFS sector Industrie & Bedrijven 
 
Sectorvoorzitter  
Sectorvicevoorzitter  
Sectorbestuursleden 
 
 
 

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

 

Sectorvoorzitter - Kees Mosch 

Het sectorbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit IBS, Zakenclub ’t 
Zand, Zakengroep Waarland en Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe, heeft in 2020 
twee keer vergaderd. In deze bijeenkomsten is informatie uitgewisseld over 
actuele zaken, worden gemeenschappelijke belangen en raakvlakken gezocht 
en deze worden eventueel samen opgepakt. Belangrijk onderwerp was 
uiteraard de coronacrisis, die vanaf maart 2020 veel bedrijven uit onze sector 
geraakt heeft. Voor de sector Industrie & Bedrijven lijkt de impact over 2020 
mee te vallen, maar we weten nog niet hoe dit in 2021 gaat uitpakken. Het is 
en blijft een zorgelijke ontwikkeling. Belangrijkste onderwerpen waren verder 
wederom het ‘woningbouwdossier’, het verbeteren van het elektriciteitsnetwerk 
in onze regio, de omgevingsvisie 2040 van de gemeente Schagen, de 
Regionale Energie Strategie (RES), aanleg van glasvezel en de diverse 
bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen. Met betrekking tot woningbouw 
valt gelukkig te melden dat diverse woningbouwplannen in een concrete fase 
zijn beland. In verschillende plaatsen binnen onze gemeente wordt nu 
gebouwd of gaat in de loop van 2021 of 2022 gebouwd worden. Dit is een 
goede ontwikkeling, maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om de 
werknemers van onze bedrijven in de gemeente Schagen, die een woning 
zoeken, goede huisvesting aan te kunnen bieden. Daar moet nog meer voor 
gebouwd worden. Wij zullen ons daarvoor dan ook blijven inspannen. De 
sector heeft ook meegepraat over de verdere invulling van de omgevingsvisie 
van de gemeente Schagen. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. De Regionale 
Energie Strategie (RES) heeft ook onze volle aandacht en we zijn er beducht 
voor dat dit niet leidt tot nadelige effecten voor het bedrijfsleven. Het is dan wel 
merkwaardig om vast te moeten stellen dat het huidige elektriciteitsnetwerk 
het terugleveren van stroom helemaal niet aankan. Op aandrang van onze 
sector heeft Liander daar een (digitale) voorlichtingsavond over georganiseerd. 
In deze avond is naar voren gekomen dat Liander de komende jaren fors gaat 
investeren in het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland Noord. Het zal echter 
nog wel tot 2024 duren voordat het netwerk weer op niveau is gebracht. Wij 
zullen ons blijven inspannen om hier vaart in te houden. Daarentegen vordert 
de aanleg van glasvezel gelukkig gestaag en dit zal ertoe leiden dat nagenoeg 
alle bedrijven in Schagen in 2021 een glasvezelaansluiting tegemoet kunnen 
zien. Hiermee kan gebruik worden gemaakt van hoogwaardige 
internetverbindingen, dat in een steeds meer digitaal werkende wereld in 
toenemende mate belangrijker wordt. Zeker in deze coronatijd! Een belangrijk 
aandachtspunt is verder de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in 
Schagen en onze regio. Lagedijk begint nu eindelijk vol te lopen en ook andere 
bedrijventerreinen in onze gemeente hebben geen of weinig ruimte meer; dus 
er zal gekeken moeten worden waar nieuwe terreinen kunnen worden 
ontwikkeld. Tot slot heeft de infrastructuur in onze gemeente zeker ook onze 
aandacht. De plannen van de provincie voor verbetering van de infrastructuur 
voor de komende jaren zijn bij ons bekend en in 2021 gaan we daar verder 
naar kijken. Hierbij komen ook ontwikkelingen zoals ontsluiting Muggenburg 
Zuid aan de orde. Het sectorbestuur vindt het erg belangrijk om ondernemers 
uit onze gemeente bij de OFS te betrekken. We hebben veel gezamenlijke 
belangen en daarom is het goed als we elkaar met enige regelmaat 
ontmoeten. In het verlengde hiervan is al eerder aangegeven dat we in 
samenwerking met de diverse ondernemersverenigingen een 
ondernemersavond met een gerenommeerde spreker willen organiseren. 
Helaas is dit vanwege corona er nog niet van gekomen, maar we hopen dit 
toch nog wel in 2021 te kunnen organiseren! 
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2.3 OFS sector Agribusiness  
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 
 
 

 
 
Nen Sneekes  
Nico Groot (t/m december 2020) 
Jochem Droog, Jan Jaap 
Hoogland en Niels Houtenbos 

 

 
Sectorvoorzitter - Nen Sneekes 

Toen de verspreiding van Covid19 in maart 2020 als pandemie werd erkend, 
zagen we de ernst van de situatie, zoals die zich in de verdere maanden in 
Nederland en de rest van de wereld ontvouwde, niet in. Bedrijven in veel 
branches zijn door de gevolgen van deze pandemie hard geraakt. Er zijn grote 
verschillen binnen de sectoren die getroffen zijn. Kijken we naar onze sector, 
de agribusiness met de toeleverende bedrijven, dan ondervonden deze 
bedrijven minder problemen dan in eerste instantie werd verwacht. We kunnen 
wel stellen dat de meeste bedrijven zeker wel omzetverlies hebben geleden als 
gevolg van de diverse coronamaatregelen. De coronacrisis luidt een nieuwe 
werkelijkheid in. Als ondernemer zal je je moeten aanpassen aan de nieuwe 
werkelijkheid, dit vraagt veerkracht en doorzettingsvermogen van de 
ondernemers. 
Ondanks de beperkende maatregelen hebben we ook in 2020, wederom 
samen met een afvaardiging vanuit LTO Noord afd. HLS, periodiek overleg 
gehad. Tijdens deze overleggen zijn uiteenlopende onderwerpen aan de orde 
gesteld en daarbij hebben de OFS en LTO zich gezamenlijk ingezet voor 
belangrijke ontwikkelingen t.b.v. de sector.  
In 2020 zijn verdere stappen gezet om een hoogteontheffing voor 
landbouwmachines te realiseren voor onze gemeente, die aansluit op de 
hoogteontheffing van Hollands Kroon. We hebben dit in nauw overleg samen 
met de betrokken ambtenaar van de gemeente Schagen vorm en inhoud 
gegeven. In de eerste helft van 2021 zal de afronding plaatsvinden, zodanig 
dat de ondernemers een ontheffing kunnen gaan aanvragen. 
In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) en het opwekken van 
zonne- en windenergie is het van belang dat er een snelle voortgang komt van 
het energienetwerk. De afgelopen periode is gebleken dat ondernemers uit 
onze sector regelmatig een afwijzing krijgen voor het plaatsen van bijvoorbeeld 
zonnepanelen, op basis van de netcapaciteit.  
In verband met het verbod op biociden in 2023 is het van belang dat de 
ondernemers en de gemeente de regie nemen om tijdig een plan van aanpak 
op te stellen rondom ongediertebestrijding. Dit in het kader dat het kennis en 
adviescentrum dierplagen een grote ratten- en muizenplaag voorziet, omdat er 
geen goede alternatieven zijn per 2023. Samenwerking hierin is essentieel. De 
zorg van morgen begint vandaag. 
Door de coronamaatregelen heeft de werkgroep in 2020 bijna geen verdere 
invullingen kunnen geven aan de activiteiten en acties die gepland stonden 
t.b.v. de Campagne “Wij rijden hier met en voor u”. De campagne is gericht 
op bewustwording en het verbeteren van de veiligheid in relatie tot het 
landbouw- en transportverkeer. Begin 2020 heeft er een bedrijfsbezoek 
plaatsgevonden met leerlingen van een lagere school uit Schagen. Het doel 
was om een stukje bewustzijn te genereren bij scholieren m.b.t. de gevaren 
van grote landbouwmachines. Daarnaast willen we de bekendheid van lokale 
agribedrijven vergroten, door kinderen een kijkje achter de schermen te geven.  
Bestuurders van landbouwmachines die te snel door de dorpskernen rijden 
hebben wij na klachten van omwonenden gericht aangesproken. Het belang 
van “heer in het verkeer” is onder de aandacht gebracht, ook m.b.t. de 
verkeersveiligheid.   
In het kader van infrastructuur zijn we betrokken geweest bij het provinciaal 
overleg over de realisatie van een nieuwe Stolper Basculebrug, samen met 
LTO, CUMELA en TLN. De plannen zijn om in 2022 te gaan starten met de 
uitvoering.  Ook werden we wederom tijdig op de hoogte gebracht van 
onderhoud en/of aanpassingen van andere bruggen in onze regio, dit geldt ook 
voor wegenonderhoud. In dit kader geldt dit ook voor de plannen van de 
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herinrichting van de Zeeweg in Sint Maartenszee m.b.t. aanpassing van het 
ontwerp en het overleg met de klankbordgroep. De sector wordt steeds meer 
betrokken bij zaken die onze sector raken, waaronder de planning van o.a. 
wegafsluitingen i.v.m. onderhoud en/of renovatie. Dit is positief.  
De sector Agribusiness en de LTO zijn geen voorstanders van het voornemen 
van de gemeente Schagen om 300.000 bomen te planten om de variatie in het 
landschap te vergroten. De gemeente wil dit ook realiseren langs de 
buitenwegen. Onze wegen zijn te smal om daar extra bomen te planten. De 
sector is in overleg met de gemeente om andere mogelijkheden en 
alternatieven te bespreken. 
Tech@Connect is een initiatief van de vier gemeenten in de Kop van Noord-
Holland. Dit initiatief stuurt aan op samenwerking tussen ondernemers, 
scholen en overheid. Wij zijn daar als sector ook bij betrokken. 
De inzet van arbeidsmigranten is niet meer weg te denken in onze sector. Zij 
leveren een positieve bijdrage aan de economische groei in onze gemeente. 
Het is en blijft van belang dat onze regio aantrekkelijk blijft voor de 
arbeidsmigranten. We hebben ze nodig! Goede en betaalbare huisvesting 
voor arbeidsmigranten kan het verschil maken voor het vinden en binden van 
nieuwe arbeidsmigranten. Investeren in een goede woon- en werkomgeving is 
een pré, dit in samenwerking met belangenorganisaties, ondernemers en 
gemeente om een verbetering te realiseren van de positie van de 
arbeidsmigrant. Bovenstaand is een greep uit de onderwerpen waar de sector 
zich mee bezig heeft gehouden in dit turbulente jaar, waarbij we de belangen 
van onze sector in het oog hielden. De agrarische en groene sector heeft te 
maken met toenemende eisen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. 
Wij zullen ons ook hierover laten informeren. Daar waar mogelijk en nodig zal 
de sector informatie verstrekken en/of ondersteuning bieden aan de 
ondernemers uit de Agribusiness. 
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2.4 OFS sector Recreatie & Toerisme 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 

 
Kees de Wit  
Thomas v. d. Ploeg 
Pieter Houdewind, Nico Verduin 
en Niek Hietberg 

 
 

 
Sectorvoorzitter - Kees de Wit 

In februari praat je nog uitgebreid met een grote groep ondernemers en de 
wethouder over de ontwikkeling van Petten. Ik hoor het de voorzitter nog 
zeggen: ‘Hoe krijgen wij het dorp nog aantrekkelijker voor nieuwe gasten en 
hoe creëren wij nieuwe kansen’. Met andere woorden: Hoe “vermarkten” wij 
Petten met het platform Holland boven Amsterdam? Een avond vol goede 
plannen! En dan rol je zo de Coronacrisis in. Elke avond zit je alle e-mails af 
te handelen om ondernemers verder op weg te helpen. Regelmatig 
rechtstreeks overleg met de burgemeester om bepaalde knelpunten nader te 
duiden. Soms lukt dat wel en soms ook niet. Om een paar voorbeelden te 
noemen: De veiligheidsregio wilde alle kampeerterreinen 
(campings/bungalowparken) sluiten, terwijl dit in andere provincies geheel niet 
aan de orde was. Het ontbeert deze organisaties aan kennis en kunde van 
onze sector. Gelukkig is dit redelijk snel gecorrigeerd. De sector heeft samen 
met Hiswa/Recron opgetrokken over alle perspublicaties, met name in de 
Duitse pers: Ze moeten wel de juiste informatie geven! Belangrijk is de 
achterban regelmatig te informeren: Dat werd zeer op prijs gesteld.  
Voor de B&B kwam plotseling als een duveltje uit een doosje: Als je meer dan 
4 slaapplaatsen hebt moet je een omgevingsvergunning aanvragen. 
Gelukkig hebben wij dat mede kunnen aanpassen naar 9 slaapplaatsen.  
Binnen de heftige coronaperiode ontstaan er ook leuke initiatieven. Een 6-tal 
verhuurbureaus en Albert Heijn uit Callantsoog hebben een initiatief ontwikkeld 
en dit eerst 100% zelf opgezet. Zij zetten in op lokale promotie. Callantsoog 
op de kaart. Het gaat hierbij uitsluitend om promotie op de digitale wijze. Er 
wordt gelinkt met Holland boven Amsterdam: de Marketingorganisatie. Dit 
initiatief omarmen wij als OFS, hebben dit financieel ook mede gefinancierd en 
gaan dit in 2021 verder uitrollen voor de andere dorpen. 
In 2020 zijn er nog diverse gesprekken geweest met het college over de 
voortgang in het toeristenbelastingdossier. Waar het voor de zomer nog 
zeer stroef verliep, hebben wij in september een ‘benen op tafel’ gesprek 
georganiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat wij participeren in toekomstige 
plannen van de gemeente Schagen en dan met name in de ontwerpfase. 
Wordt er voldoende aandacht gegeven aan een recreatieve uitstraling!? Het is 
een eerste kleine stap om meer grip te hebben op de 3,6 miljoen forensen- en 
toeristenbelasting die de gemeente jaarlijks ontvangt.  
Van de 147 bedrijven die toeristenbelasting afdragen hanteerden 12 een hoger 
tarief dan de € 1,32 per persoon per nacht. De sector heeft deze bedrijven 
erop aangesproken en er is aangegeven dat zij niet moeten marchanderen met 
dit tarief. Het legitimeert de gemeente om het tarief te verhogen. Bijna alle 
bedrijven (op 2 na) hebben hun tarieven inmiddels aangepast. 
Waar wij ons als sector grote zorgen over maken is de ontwikkeling van Sint 
Maartenszee. Met jaren praten en een verdeelde werkgroep is er nog heel 
weinig gebeurd. De gemeente moet hier echt vaart achter zetten. En wat gaat 
Pallas afdragen aan de omgeving als hij werkelijk wordt gebouwd: de 
zogenaamde bovenwijkse voorzieningen? Wordt dat 2% van de 
aanneemsom?  
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2.5 OFS sector Horeca 
 
Sectorvoorzitter 
Sectorvicevoorzitter 
Sectorbestuursleden 
 

 
 
Maike Zijp (per september 2020) 
Piet Hein de Boer                       
Ronald Dekker 
 

 
 
 

 
Sectorvoorzitter - Maike Zijp (per 
september 2020) 

Vanaf mei 2020 woon ik namens de sector Horeca de vergaderingen van de 
OFS bij. Er is sindsdien vooral veel gesproken over de impact van Corona op 
de branche en hoe daar vanuit de OFS in ondersteund kan worden. Er is voor 
gekozen om op een aantal momenten een hart onder de riem te steken.  
Zo heeft de OFS rond de kerst bijgedragen aan wat gezelligheid op de Markt 
door de sponsoring van twee grote kerstbomen. Inwoners en bezoekers van 
Schagen werden gevraagd een kerstwens of -boodschap in de boom te 
hangen. Hiermee maakten zij kans op 1 van de 6 diner bonnen, ter waarde 
van € 50,-, te besteden bij een horecazaak naar keuze uit de gemeente 
Schagen. Daarnaast heeft de OFS toegezegd, aangezien de pot bij de SES 
leeg is, de bijdrage vanuit de horeca aan de bloembakken op de Markt, voor 
het komende jaar over te nemen.  
Afgelopen zomer hebben veel horecagelegenheden in de gemeente Schagen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid de terrassen uit te breiden op 
gemeentegronden. Op de Markt in het centrum had dit behoorlijk impact op 
de verkeersstromen. Tijdens vergaderingen met betrokken wethouders is 
gesproken over het gebruiken van de Coronaterrassen als testcase voor een 
mogelijk permanentere herinrichting van de Markt. Op dit moment loopt een 
‘verkeerscirculatie’ onderzoek voor het centrum van Schagen. Het komende 
terrasseizoen kan er eveneens gebruik worden gemaakt van extra 
gemeentegronden voor grotere terrassen en zal er worden onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn voor een herinrichting. In dit kader is ook gesproken over 
de parkeerdruk op het centrum.  
Als sectorvoorzitter afdeling Horeca zal ik mij het komende jaar hart maken 
voor het hervatten van een actief evenementenbeleid en proberen het 
meeste te halen uit wat er in deze tijden van Corona mogelijk is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
namens het bestuur van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) 
Schagen, 19 mei 2021 
 
 
 
 
Hans Bouterse, voorzitter 
 
 
 
 
Kees de Wit, secretaris 
 
 
 
 
Nen Sneekes, penningmeester 


