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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Witte Paal ontwikkelt zich naar een gemengde stedelijke werklocatie 
Gemeente Schagen krijgt in toenemende mate verzoeken voor de vestiging van andere functies dan 
traditionele ‘bedrijventerreinenfuncties’ op Witte Paal. Denk aan publiekstrekkende functies voor leisure en 
maatschappelijke diensten. Door vestiging van dergelijke publiekstrekkende functies ontwikkelt Witte Paal 
zich steeds meer tot een gemengde stedelijke werklocatie. Op het terrein zijn al diverse publiekstrekkende 
functies gevestigd, waaronder volumineuze detailhandel, een bioscoop en sportschool. De gemeente wil 
meebewegen met de ontwikkeling van Witte Paal tot een stedelijke werklocatie. Dit betekent ruimte bieden 
aan publiekstrekkende functies, maar wel een gedegen afweging kunnen maken en regie houden op de 
ontwikkeling van Witte Paal. 
 
De toekomstige ontwikkelrichting voor Witte Paal staat niet op zich. De ontwikkelingen die de gemeente al 
dan niet op Witte Paal wil toestaan hebben mogelijk invloed op de binnenstad en bedrijventerreinen in de 
directe omgeving, zoals bedrijventerrein Lagedijk. Dit betekent dat keuzes over de toekomst van Witte Paal 
zorgvuldig moeten gebeuren. De gemeente baseert de te maken keuzes op de uitgangssituatie, vigerend 
beleid (inclusief de routekaart Witte Paal), de visie van ondernemers en vastgoedeigenaren op het terrein 
en marktonderzoek. Dit is terug te lezen in het bijlagerapport: Toekomststrategie Witte Paal – “maximaal 
kansen benutten”.  
 
Duidelijkheid over toekomstige ontwikkelrichting Witte Paal 
In nauwe samenwerking met ondernemers is een afwegingskader en visiekaart gemaakt. Die geven 
duidelijkheid aan ondernemers, eigenaren (toekomstige) investeerders en -initiatiefnemers over de 
ontwikkelrichting van Witte Paal. Hiermee borgen we dat Witte Paal ook richting de toekomst een vitale 
stedelijke werklocatie blijft, waar het voor ondernemers goed ondernemen is en waar de consument graag 
consumeert.  
 
Met de toekomstige ontwikkelrichting willen we duidelijkheid verschaffen en ruimte bieden voor initiatief. 
Het gemeentelijk afwegingskader stelt de gemeente in staat om gestructureerd, maar ook flexibel (waar 
nodig) om te gaan met inititatieven.  
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee staat het gemeentelijk afwegingskader. Voor de meest relevante economische functies 
die ruimte (kunnen) vragen, wordt aangegeven waar deze ruimtelijk en economisch gezien het beste 
passen op Witte Paal. Hiermee kan een transparante en goede afweging plaatsvinden bij 
vestigingsverzoeken, die recht doet aan en helpt bij het versterken van de economische kwaliteiten van 
Witte Paal evenals andere gebieden (zoals Lagedijk en de binnenstad van Schagen).  
 
In hoofdstuk drie staat de visiekaart. Hierop is de gewenste ontwikkelrichting Witte Paal verbeeld met 
behulp van een visiekaart. De kaart geeft weer waar op Witte Paal welke (economische) functies het meest 
kansrijk zijn. 
 
In de bijlage is een kansenkaart opgenomen. Centraal daarin staat hoe en waar kansen op Witte Paal te 
benutten zijn. Tot slot staan hier ook mogelijke vervolgstappen. Denk aan instrumenten (aanpak, strategie 
en rol/houding) die we als gemeente kunnen toepassen. 
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1.3 Afwegingskader en visiekaart in relatie tot bestemmingsplan 

Hoe moet het afwegingskader en de visiekaart worden gelezen? 
De gemeente wil meebewegen met de ontwikkeling van Witte Paal tot een stedelijke werklocatie. Met 
behulp van een ruimtelijk-economisch afwegingskader (en visiekaart) kan de gemeente economische 
initiatieven op Witte Paal begeleiden naar de juiste vestigingslocatie. Het afwegingskader maakt inzichtelijk 
aan welke initiatieven de gemeente wil meewerken. Hierbij is aandacht voor concentratie van functies in 
deelgebieden.  
 
Al het huidige gebruik en huidige bestemmingen worden gerespecteerd. Het bestemmingsplan is juridisch 
leidend en blijft daarmee het uitgangspunt. Het afwegingskader en de visiekaart geven de ontwikkelrichting 
van Witte Paal weer. De visiekaart laat zien op welke plek en voor welke initiatieven/functies de gemeente 
in de toekomst medewerking wil verlenen op basis van het afwegingskader.  
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2 Afwegingskader 
2.1 Ruimte voor initiatief 

Gemengde stedelijke werklocatie 
Witte Paal is een gemengde stedelijke werklocatie in Schagen. De locatie biedt ruimte aan verschillende 
soorten bedrijvigheid. Op Witte Paal is zowel lokaal midden- en kleinbedrijf (MKB) gevestigd als een breed 
scala aan volumineuze detailhandelsvestigingen met een regionale aantrekkingskracht. Het terrein heeft 
daardoor een regionale uitstraling en dit wordt versterkt door aanwezigheid van een bioscoop (Kinepolis 
CineMagnus Schagen), fastfoodketen (McDonald’s), family entertainment center (SkagaVenture), 
fitnesscentrum (Train4Less) en escape room (Escape Room Schagen). Dergelijke voorzieningen trekken 
publiek aan vanuit een breed verzorgingsgebied. Witte Paal huisvest tegelijkertijd enkele bedrijven met een 
hogere milieucategorie. Bedrijven als Albert van Zoonen en Meat Street Schagen (milieucategorie 4) zijn 
belangrijk voor de werkgelegenheid. Ze behoren tot de 10 grootste bedrijven op Witte Paal.  
 
Concreet betekent bovenstaande dat ruimtelijke kaders duidelijk moeten zijn: 
• Ruimte voor initiatief krijgt ruim baan op Witte Paal waarbij wordt ingezet op concentratie van zoveel 

mogelijk vergelijkbare economische functies binnen deelgebieden. 
• Milieuruimte voor gevestigde bedrijven op Witte Paal blijft gegarandeerd en wordt dus niet ingeperkt. 

De bestaande grens tussen ‘wonen’ (aan Grotewallerweg) en ‘werken’ blijft gehandhaafd. 
• Inzet op behoud en versterking van het (grootschalige) winkel-, leisure- en zorgcluster, dichtbij NS-

station en binnenstad. 
 
2.2 Denken in deelgebieden 

De omvang van het terrein – de netto oppervlakte is circa 43 hectare – en het wisselende karakter van de 
locatie, de ruimtelijke en functionele verschillen en het marktbeeld maakt het denken in deelgebieden 
wenselijk. Per deelgebied beschrijven we beknopt de uitgangspunten, kansen en opgaves. Hiermee 
onderkennen we dat het karakter en potentieel van Witte Paal sterk verschilt op delen van het terrein. Dit 
beïnvloedt de opgaves, wensen en eisen die aan het (deel)gebied worden gesteld.  
 
Concentratie van vergelijkbare economische functies binnen deelgebieden 
We zetten in op deelgebieden met een herkenbaar karakter. Concentratie van vergelijkbare functies 
versterken de toekomstwaarde van deelgebieden, omdat: 
• vergelijkbare functies vergelijkbare eisen stellen aan bereikbaarheidsprofiel, kwaliteit van publieke en 

private ruimte, locatiekenmerken (zoals belang van representatieve uitstraling, buitenruimte, 
milieuruimte, zichtlocatie, et cetera); 

• profilering en aantrekkingskracht van deelgebieden naar de toekomst eenvoudiger is dan profilering 
van Witte Paal als geheel; 

• concentratie aansluit bij de toekomstige marktvraag en marktontwikkelingen (en het programma van 
eisen en wensen van publieksfuncties en reguliere bedrijventerreinfuncties); 

• het conflicten tussen verschillende functies voorkomt. Voorbeeld: verkeersaantrekkende werking van 
publieksfuncties hebben invloed op parkeren en ruimte voor laden/lossen van bedrijven. De 
verkeersveiligheid is in het geding bij toename van fietsverkeer én zwaar vrachtverkeer. 

  
Clustering van reguliere bedrijventerreinfuncties moet leiden tot minder overlast en oneigenlijk gebruik en 
een hogere (verkeers)veiligheid. Clustering van publiekstrekkende functies kan de aantrekkingskracht van 
(deelgebieden van) Witte Paal versterken en een economische impuls geven aan het gebied. Het 
afwegingskader geldt voor nieuwe economische initiatieven. Al het huidig gebruik en huidige 
bestemmingen worden gerespecteerd (zie ook paragraaf 1.3). 
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Afbakening vier deelgebieden en referentiebeelden1 
We hebben Witte Paal ingedeeld in vier deelgebieden. De gebieden verschillen op functioneel en ruimtelijk 
gebied van elkaar. Uitgangspunt is clustering van functies. De afbakening is gebaseerd op de schouw van 
de locatie, het vigerende bestemmingsplan, de marktanalyse (toekomstige vraag en marktontwikkelingen), 
de gewenste richting vanuit ondernemers en de kansrijkheid van functies. De deelgebieden (zie ook 
visiekaart in hoofdstuk 3) hebben hier en daar overlap.  
• Business/Midden- en kleinbedrijf 
• Volumineuze detailhandel 
• Leisure & pleasure 
• Gezondheidsboulevard 
 
Business/Midden- en kleinbedrijf 

Business/Midden- en kleinbedrijf  
Omschrijving en belangrijke 
kenmerken deelgebied 

• Diversiteit kleinere en grotere MKB-bedrijven zonder specifiek thematisch profiel. 
• De (kennis)intensieve bedrijvigheid is vooral gehuisvest in kantoorpanden in noordelijk 

deel van Witte Paal, in zuidelijk deel ook zelfstandigen actief in ambacht en creativiteit. 
• Nieuwe panden afgewisseld door oude panden. Ruimtelijke kwaliteit van enkele private 

kavels ondermaats, zoals verouderd vastgoed in noordwesthoek en middengebied. 
• Rommelige uitstraling, voornamelijk middengebied (ten westen van woningen). 
• Beperkte leegstand, vooral in enkele kleine panden. 

Belangrijke kansen en opgaves • Voorkomen afglijden ruimtelijke kwaliteit op enkele private kavels. 
• Veroudering in noordwesthoek biedt kansen voor herontwikkeling. 
• Private ruimte upgraden (aanjagen investeringen in pand/kavel). Doorontwikkeling van 

MKB mogelijk maken. O.a. door bouwhoogte verhogen in westelijk deel (naast spoor). 
• Versterken fietsontsluiting (aan zuidelijke entree en noordelijke entree). In deelgebied 

zelf zijn geen fietsstroken aanwezig. Afstemmen met ondernemers. 
• Energiebesparing door isolatie van daken/muren/ramen en LED-verlichting. 
• Benutten mogelijkheden voor duurzame energie, bijvoorbeeld zon op dak. 

 
Figuur 1: Referentiebeelden Business/Midden- en kleinbedrijf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumineuze detailhandel 
Volumineuze detailhandel  
Omschrijving en belangrijke 
kenmerken deelgebied 

• Vestiging van grootschalige winkelbedrijven, zoals bouwmarkten en woonwinkels. Veel 
bedrijven die bezoekers vanuit Schagen en regio aantrekken. 

• Leegstand op gezond niveau maar wel aandachtspunt naar toekomst. 
• Laden- en lossen, maar ook parkeren zorgt voor overlast. 

Belangrijke kansen en opgaves • Deelgebied is sterk afhankelijk van bezoekers. Heeft baat bij een goede bereikbaarheid, 
nette openbare ruimte en positieve uitstralingseffecten naar rest van het terrein. 

• Openbare ruimte kan impuls gebruiken. Ruimte is ingericht op autogebruik. Afstemmen 
met ondernemers in gebied. 

• Herinvulling leegstaande/leegkomende panden. 
• Energiebesparing door isolatie van daken/muren/ramen en LED-verlichting. 
• Benutten mogelijkheden voor duurzame energie, bijvoorbeeld zon op dak. 

 
1 De referentiebeelden dienen ter inspiratie en als impressie voor hoe de publieke en private ruimte er op Witte Paal in de toekomst uit 
zouden kunnen zien. Het is een startpunt voor het gezamenlijk vaststellen van de ambities/doelen ten aanzien van de gewenste 
kwaliteit van de publieke en private ruimte per deelgebied. 
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Figuur 2: Referentiebeelden Volumineuze detailhandel 

 

 

 

 

 
 

Leisure & pleasure 
Leisure & pleasure  
Omschrijving en belangrijke 
kenmerken deelgebied 

• Vestiging van bioscoop (Kinepolis CineMagnus Schagen), fastfoodketen (McDonald’s en 
naastgelegen family entertainment center (SkagaVenture) van groot belang voor dit 
gebied. In de omgeving ook publiekstrekkende functies: sportschool, volumineuze 
detailhandel en kantoren. 

• In gebied bevinden zich onder andere Albert van Zoonen (voedingsmiddelenindustrie, 
cat. 4 bedrijf), bedrijven actief in bouw, handel en reparatie en een 
bedrijfsverzamelgebouw. 

• Ligging nabij NS-station en binnenstad maakt dit gebied ook een ontmoetingsplek 
Belangrijke kansen en opgaves • Deelgebied is sterk afhankelijk van bezoekers. Heeft baat bij een goede bereikbaarheid, 

nette openbare ruimte en positieve uitstralingseffecten naar rest van het terrein. 
• Bij transformatie naar leisure-cluster kan de openbare ruimte een kwalitatieve impuls 

gebruiken. Afstemmen met vastgoedeigenaren in dit deelgebied.  
• Benutten leegstand en in de toekomst mogelijk braakliggende kavel (Albert van Zoonen). 
• Verbeteren interne bereikbaarheid (kruising Witte Paal-Grotewallerweg en rotonde 

Witte Paal-Zuiderweg). Duidelijkere scheiding langzaam (voetgangers en fietsers) en 
snel verkeer. 

• Private ruimte upgraden (aanjagen investeringen in pand/kavel). 
 
Figuur 3: Referentiebeelden Leisure & pleasure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezondheidsboulevard 
Gezondheidsboulevard  
Omschrijving en belangrijke 
kenmerken deelgebied 

• Witte Paal telt een aantal vestigingen in medische- of zorgsector. In het oog springt de 
vestiging van hoofdkantoor HKN acute zorg B.V. (Huisartsenorganisatie Kop van 
Noord-Holland). Aan de noordzijde van de Zuiderweg bevindt zich een 
Gezondheidsplein. 

• Op korte afstand van NS-station (loopafstand). 
Belangrijke kansen en opgaves • Kans om de Gezondheidsplein rond de Zuiderweg uit te breiden naar Witte Paal 

(zuidzijde Zuiderweg). Daarmee ontstaat een Gezondheidsboulevard rond de 
Zuiderweg. Dit gebied heeft ook verbinding met de westzijde van het spoor (onder 
andere vestiging van GGZ). Hiermee worden zorgfuncties geclusterd rond de 
Zuiderweg. 

• Voldoende parkeervoorzieningen. 
• Herinvulling leegstaande (of leegkomende) panden. 
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Figuur 4: Referentiebeelden Gezondheidsboulevard 

 

 

 

 

 
 

 
2.3 Uitgangspunten gemeentelijk afwegingskader 

Met behulp van een ruimtelijk-economisch afwegingskader (en visiekaart) begeleidt de gemeente de 
komende jaren economische initiatieven op Witte Paal naar de juiste vestigingslocatie.  
 
Waarom is dit afwegingskader belangrijk? 
• Het vermindert ad hoc-besluiten en borgt een integrale afweging. 
• Het versterkt de profilering van deelgebieden op Witte Paal en andere locaties in Schagen. 
• Het geeft inhoudelijk richting aan de optimalisering en uitvoering van projecten en initiatieven, en 

schept helderheid en transparantie voor initiatiefnemers. 
• Het zorgt voor gefundeerde besluitvorming over prioritering van plannen en sturing van de markt. 
• Het biedt houvast bij het optimaliseren van inzet van middelen en menskracht. 
 
Uitgangspunten afwegingskader 
Het afwegingskader geeft vanuit marktperspectief aan welke economische functies waar passen, en onder 
welke voorwaarden. Drie belangrijke uitgangspunten hierbij: 
1. Het kader heeft betrekking op nieuwe initiatieven die zich aandienen. Het kader past niet altijd op de 

huidige (bestemmingsplan)situatie. Bestaande situaties en ondernemersinitiatief worden echter 
gerespecteerd. Het afwegingskader en visiekaart vormt het startpunt waarmee we het gesprek willen 
aangaan en zoveel mogelijk willen stimuleren om ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats te krijgen’.  

2. Bij het afwegingskader hanteren we het principe ‘bestaand voor nieuw’. Ofwel: we kijken bij nieuwe 
initiatieven eerst goed naar de mogelijkheden om dit initiatief in de bestaande (vastgoed)voorraad en 
bestaande bestemmingsplancapaciteit te faciliteren. Pas als dit aantoonbaar niet kan, is 
nieuwbouw/vestiging aan de orde. Zo voorkomen we leegstand, stimuleren we behoud van de 
ruimtelijke kwaliteit op Witte Paal en borgen we een levendig gebied met toekomstwaarde. Dit past 
ook goed bij de regionale, provinciale en landelijke beleidskaders (zoals de Ladder voor duurzame 
verstedelijking).  

3. Het kader geeft een voorkeurslocatie aan voor de vestiging van functies. We onderscheiden een viertal 
deelgebieden. De deelgebieden geven de voorkeurslocatie aan voor bepaalde functies. Het kader is 
echter niet in beton gegoten. Voor publieksfuncties is ruimte om te kijken naar andere plekken, mits 
vestiging op een van de voorkeurslocaties (‘groen vinkje’) aantoonbaar niet kan en inzichtelijk is 
afgewogen. De voorwaarden staan beschreven in paragraaf 2.7.  

 

RELATIE MET OMGEVINGSWET EN –VISIE 

De Omgevingswet geeft meer ruimte aan initiatieven van inwoners en bedrijven, maar dwingt 
tegelijkertijd college en raad tot het nadenken hoe en op welke wijze er kaders en regels aan deze 
initiatieven worden gesteld. Voorliggend gemeentelijk afwegingskader geeft de economische kaders en 
richting voor Witte Paal aan en zal betrokken worden bij het opstellen van omgevingsvisie en 
omgevingsplan voor de gemeente Schagen. 
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2.4 Gemeentelijk afwegingskader Witte Paal2 

Onderscheid 
functies 

Hoofdfunctie  Segmenten/voorbeelden Witte Paal 

 Wonen • Woningen3 X  , niet mogelijk 

Pu
bl

ie
ks

fu
nc

tie
s 

Detailhandel4 * • Supermarkt en winkels X  , niet mogelijk 
Volumineuze detailhandel5 • ABC: Auto’s, boten en caravans (ook 

fietsen, bromfietsen, motoren, etc.) 

, mits in deelgebied: 
Volumineuze detailhandel  

• Doe-het-zelf: bouwmarkten, 
bouwmaterialen, tuinhuisjes, etc. 

• Plant en dier: bloemen en planten, 
tuincentra, etc. 

• Woninginrichting: meubels, keukens, 
badkamers, vloeren, etc. 

Leisure (en ontspanning, zoals 
sport, horeca, cultuur etc.) 
 
 

• Ontspanning: kartbaan, bioscoop, 
binnenspeeltuin, wellness, escaperoom, 
sauna, etc. , mits in deelgebied: 

Leisure & pleasure 
• Sport: fitness, sportschool, dansschool, 

zwembad, binnensport, etc. 

• Horeca: café, lunchroom, restaurant, etc. 
, mits ondergeschikt aan 
hoofdactiviteit6 

• Cultuur: bibliotheek, museum, galerie, 
theater en overig onderwijs zoals een 
muziekschool, etc. 

 X  , niet mogelijk   

Maatschappelijk (gezondheids-
en welzijnszorg, educatie) 
 
 

• Gezondheidszorg zonder overnachting, 
zoals medische, tandheelkundige en 
paramedische praktijken en therapeuten , mits in deelgebied: 

Gezondheidsboulevard 
  

• Maatschappelijke dienstverlening zonder 
overnachting, zoals thuiszorg, 
kinderopvang, welzijnswerk, sociaal-
cultureel werk, etc. 

• Educatie: basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, overig onderwijs, etc. 

 X  , niet mogelijk   

Re
gu

lie
re

 b
ed

rij
ve

nt
er

re
in

 fu
nc

tie
s 

MKB-bedrijven 
(Business-to-Business) 

• Midden- en kleinbedrijf 
, mits niet in deelgebied 
volumineuze detailhandel 

Zwaardere industrie 
 • Bedrijvigheid met een hogere 

milieucategorie7 
 X  , niet mogelijk 

Kleinschalige (innovatieve) 
bedrijvigheid 
 

• Hoogwaardige (kennisintensieve) 
bedrijvigheid 

, bij voorkeur in 
noordelijk deel van Witte 
Paal (vanwege ligging nabij 
NS-station) 

• Zelfstandigen in creatieve beroepen (in 
ambacht en creativiteit): ontwerper, 
meubelmaker, beeldhouwer/atelier, 
bouwvakker/stukadoor, reparateur, etc. 

, bij voorkeur in zuidelijk 
deel van Witte Paal 
(vanwege woon-
werkmilieu) 

 
2 De gemeente heeft een collegebesluit genomen over sportscholen (zie paragraaf 2.5). De gemeente wil flexibiliteit waarborgen rond 
het toestaan van publieksfuncties buiten een deelgebied. Hieraan worden drie ‘ja, mits’ voorwaarden gesteld (zie paragraaf 2.6). 
3 Wonen als zelfstandige functie. Uitgezonderd bestaande woningen (o.a. Grotewallerweg) en bestaande bedrijfswoningen. 
4 Indien de hoofdactiviteit een supermarkt of winkel is, dan is het detailhandel en hoort deze activiteit niet thuis op Witte Paal. 
Centrumgebieden in gemeente Schagen hebben prioriteit in vestiging van deze activiteiten. 
5 Detailhandel in de branches ABC en Plant en dier minimaal een bedrijfsvloeroppervlak van 1.000 m² per bedrijf. 
6 Ondergeschikte horeca is niet-zelfstandige horeca, uitsluitend zijnde horeca die wordt of is gerealiseerd binnen een andere 
hoofdfunctie en daar naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt aan is (Bron: paraplu-omgevingsplan 1e tranche). 
7 Hogere milieucategorie (HMC): ≥ categorie 4. Voorbeeld: bedrijven actief in afval- en recycling, agro- en voedingsmiddelenindustrie, 
chemische en procesindustrie, maritieme industrie, metaal- en machinebouw en de glas, cement- en betonindustrie. 
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*BIJZONDERE VORMEN VAN DETAILHANDEL: WEBWINKEL, PICK-UP POINT EN KRINGLOOPWINKEL 

Ten aanzien van webwinkels en pick-up points (afhaalpunten) hanteren we het ruimtelijk relevante 
argument of er een fysieke bezoekmogelijkheid is. Indien dit het geval is, is sprake van detailhandel. De 
wens is om detailhandel te concentreren in centrumgebieden. Een pick-up point (zowel ondergeschikt als 
zelfstandig) zien we als een functie die meerwaarde heeft voor de winkelstructuur van Schagen. Opslag 
en logistiek van (web)winkels zonder fysieke bezoekmogelijkheid betreft geen detailhandel. Deze functies 
kunnen zich in deelgebied Business/Midden- en kleinbedrijf vestigen.  
 
Een kringloopwinkel8 is een uitzondering. Deze specifieke bedrijfstak heeft een brede opzet en het kan 
wenselijk zijn dat hiervoor ruimte wordt geboden buiten de winkelcentra. Een kringloopwinkel vormt een 
uitzondering op de regel dat detailhandel niet op bedrijventerreinen gevestigd kan worden. Het hanteren 
van de specifieke definitie is nodig om te voorkomen dat, indien een kringloopwinkel daar beëindigd 
wordt, er zich eventueel reguliere detailhandel in het pand gaat vestigen. Daarnaast stellen we voor om 
uit te gaan van een kringloopwinkel die qua maat/schaal (meer dan 750 m² bvo9) mogelijk niet goed in het 
centrumgebied past. Een kringloopwinkel wordt bij voorkeur gevestigd bij andere functies die 
consumenten aantrekken, zoals deelgebied volumineuze detailhandel.  

 
2.5 Beleid sportscholen 

Sportscholen groter dan 1.000 m² bij voorkeur in deelgebied Leisure & pleasure 
Op 2 december 2014 is door het college besloten om sportscholen groter dan 1.000 m² bvo op 
bedrijventerreinen in gemeente Schagen toe te staan. Op Witte Paal zien we nu, met de vestiging van 
Train4Less en SkagaVenture dichtbij de bioscoop, een gebied ontstaan met een cluster van leisurefuncties. 
We willen dit cluster graag versterken. Eventuele nieuwe vestiging van sportscholen nodigen we uit zich te 
vestigen in dit deelgebied.  
 
2.6 Flexibiliteit publieksfuncties 

Vestiging publieksfunctie buiten deelgebied op basis van drie voorwaarden 
Ondernemersinitiatief wordt gewaardeerd. Het gemeentelijk afwegingskader voor Witte Paal is uitnodigend 
richting ondernemers/initiatiefnemers en geeft de gemeente Schagen handvatten om te kunnen afwijken 
van het vigerende bestemmingsplan. Om voldoende flexibiliteit te waarborgen rond het toestaan van 
publieksfuncties hanteren we drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Vervolgens kan de functie 
zich vestigen buiten een deelgebied. Onderstaande voorwaarden gaan uit van het ‘ja, mits’ principe. Het 
kader voor publieksfuncties is hiermee uitnodigend richting ondernemers met een goed initiatief en geeft 
de gemeente flexibiliteit om ontwikkelingen te faciliteren op plekken waar dit gewenst is. 
 
Drie voorwaarden publieksfuncties buiten deelgebied 

Functies Voorwaarden publieksfunctie buiten deelgebied: 

Pu
bl

ie
ks

fu
nc

tie
s 

 

1. Functie beperkt (gebruiks)mogelijkheden bestaande bedrijven niet 
Ja, mits: vestiging bestaande bedrijven niet beperkt in planologische (gebruiks)mogelijkheden. 

2. Functie heeft directe ruimtelijke en functionele relatie met deelgebied 
Ja, mits: vesting zich nabij deelgebied bevindt en versterkend effect heeft voor deelgebied. 

3. Functie heeft geen negatief effect op de (verkeers)veiligheid in de omgeving 
Ja, mits: vestiging geen negatieve verkeerseffecten heeft en geparkeerd wordt op eigen kavel. 

 

 
8 Definitie: “Een kringloopwinkel is een vestiging welke bedrijfsmatige activiteiten en detailhandelsactiviteiten verricht, bestaande uit 
de inzameling “om niet” van een breed assortiment van tweedehands goederen van overwegend particulieren, de eventuele reparatie 
daarvan en verkoop van deze goederen (waaronder volumineuze) aan hoofdzakelijk particulieren”. Deze specifieke definitie dient in 
de planregels te worden opgenomen.  
9 Bvo = Bruto vloeroppervlakte. 
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2.7 Alternatieve locaties 

Nieuwe initiatieven faciliteren op de juiste plek 
Het ruimtelijk-economisch afwegingskader maakt inzichtelijk aan welke initiatieven de gemeente wil 
meewerken (met aandacht voor concentratie van functies op deelgebied niveau), en voor welke functies we 
andere locaties beter geschikt vinden. Op deze manier begeleidt de gemeente ieder initiatief naar de juiste 
plek. Uitgangspunt is dat elke functie een geschikte locatie in de gemeente kan vinden. Voor zwaardere 
industrie is bijvoorbeeld bedrijventerrein Lagedijk geschikt. Voor publieksfuncties (detailhandel, leisure, 
maatschappelijk) die niet mogelijk zijn op Witte Paal is het centrum geschikt maar kunnen afhankelijk van 
het initiatief en behoefte ook andere (informele) werklocaties geschikt zijn.  
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3 Visiekaart 
3.1 Ontwikkelrichting Witte Paal 

De toekomststrategie (ontwikkelrichting) biedt een duidelijke basis voor gemeente en ondernemers, 
eigenaren, investeerders en toekomstige initiatiefnemers. Er heeft intensieve afstemming plaastgevonden 
met het bedrijfsleven door middel van een klankbordgroep en interactieve ondernemerssessies. Met de 
toekomstige ontwikkelrichting willen we duidelijkheid verschaffen en ruimte bieden voor initiatief. Op het 
kaartbeeld is weergegeven in welke deelgebieden welke economische functie(s) het meest kansrijk zijn. 
 
Nieuwe initiatieven faciliteren op de juiste plek 
Het gemeentelijk afwegingskader (weergegeven met deelgebieden op de visiekaart) geeft duidelijkheid aan 
ondernemers met initiatieven en versterkt het profiel van Witte Paal. De visiekaart toont op welke plek en 
voor welke initiatieven/functies de gemeente Schagen in de toekomst medewerking wil verlenen op basis 
van het afwegingskader. Heel wezenlijk is nieuwe initiatieven te faciliteren op de juiste plek. Bestaande 
regelgeving (huidig bestemmingsplan, Ladder voor duurzame verstedelijking, etc.) blijft het uitgangspunt. 
 
3.2 Kaartbeeld 

Bron: BRT; BAG; ruimtelijkeplannen.nl; input belanghebbenden & gemeente; bewerking Stec Groep, 2019. 
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3.3 Deelgebieden 

De visiekaart gaat uit van deelgebieden met een herkenbaar karakter. Concentratie van vergelijkbare 
functies versterken de toekomstwaarde van deelgebieden. In paragraaf 2.2 zijn een viertal deelgebieden 
(Business/Midden- en kleinbedrijf, Volumineuze detailhandel, Leisure & pleasure, Gezondheidsboulevard) 
toegelicht en de belangrijkste kenmerken, kansen en opgaves omschreven. 
 
Overlap in noordelijk deel 
Op de visiekaart is inzichtelijk dat er overlap is in deelgebieden in het noordelijk deel. In dit deel van Witte 
Paal zijn verschillende (publiek)functies mogelijk. Daarnaast is op Witte Paal met drie ‘ja mits’ voorwaarden 
(zie paragraaf 2.6) voldoende flexibiliteit voor publieksfuncties gewaarborgd.  
 
Overgangsgebied 
Op de visiekaart is een overgangsgebied weergegeven (paars/oranje gearceerd aan de oostzijde van Witte 
Paal). In dit gebied zijn naast reguliere bedrijven ook volumineuze detailhandelsvestigingen aanwezig, 
onder andere in de automotive. Technologische ontwikkelingen in de automotive (zoals elektrisch rijden) 
kunnen effect hebben op de bedrijfstak. Zodoende vinden we het logisch om in dit deelgebied ook ruimte 
te houden voor reguliere bedrijvigheid. Echter volumineuze detailhandel en reguliere bedrijven stellen niet 
altijd dezelfde eisen aan beeldkwaliteit. Een representatieve uitstraling is voor volumineuze detailhandel 
van nature aanwezig. Als vervolgstap kunnen voor nieuwvestiging van bedrijven in dit deelgebied eisen 
gesteld worden aan beeldkwaliteit. Op die manier wordt in het overgangsgebied een zekere mate van 
uniformiteit aangebracht en zorgen we dat de functies elkaar niet gaan ‘bijten’.  
 
3.4 Voorbeelden 

Hieronder staan indicatief een drietal voorbeelden van initiatieven. In de beschrijving geeft aan op welke 
wijze de gemeente initiatieven wil begeleiden naar de juiste vestigingslocatie. 
 

VOORBEELD 1: VESTIGING BEDRIJF IN AFVAL EN RECYCLING (ZWAARDERE INDUSTRIE) 

Op basis van het afwegingskader is de nieuwvestiging van een bedrijf met een hogere milieucategorie (≥ 
categorie 4) op Witte Paal niet mogelijk. Voor de vestiging van zwaardere industrie is bedrijventerrein 
Lagedijk (vanwege haar toekomstpotentieel) bijvoorbeeld beter geschikt. De gemeente begeleidt het 
bedrijf naar een andere locatie in gemeente Schagen. 

 

VOORBEELD 2: VESTIGING TANDARTSPRAKTIJK (GEZONDHEIDSZORG) 

Op basis van het afwegingskader is de vestiging van een bedrijf in de gezondheidszorg (zonder 
overnachting) op Witte Paal mogelijk mits in deelgebied Gezondheidsboulevard. Dit geeft de gemeente 
handvatten om te kunnen afwijken van het vigerende bestemmingsplan. De gemeente wil meewerken 
aan het initiatief. Indien het bedrijf zich buiten het deelgebied wil vestigen, dan hanteert de gemeente een 
drietal voorwaarden. Deze voorwaarden gaan uit van het ‘ja, mits’ principe.  

 

VOORBEELD 3: VESTIGING MUZIEKSCHOOL (CULTUUR) 

Op basis van het afwegingskader is de vestiging van een bedrijf in overig onderwijs (cultuur) op Witte 
paal niet mogelijk. Voor de vestiging van een culturele functies, zoals een muziekschool is het centrum 
van Schagen beter geschikt. Afhankelijk van het initiatief en de behoefte kan ook een (informele) locatie 
geschikt zijn, bijvoorbeeld in de woonwijk. De gemeente begeleidt het bedrijf naar een andere locatie in 
gemeente Schagen.  
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Bijlage 1: Vervolgstappen  
Afwegingskader als vertrekpunt 

Behouden en versterken van goed functionerende werklocatie 
Witte Paal functioneert goed, zo blijkt uit analyses en diverse sessies met ondernemers. Om dit ook in de 
toekomst te borgen zetten we nadrukkelijk in op het behouden en versterken van bestaande bedrijven (en 
functies). Witte Paal is een werklocatie van grote sociaal-economische waarde voor Schagen en de regio. 
Er liggen voldoende kansen om de kwaliteit van de locatie te versterken en daarmee de sociaal-
economische waarde te behouden. 
 
Een schoon, heel en veilige werklocatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Ondernemers/eigenaren en de gemeente Schagen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het 
terrein schoon, heel en veilig te houden. Het verbeteren van de interne infrastructuur op het terrein (dit 
heeft een directe relatie met de verkeersveiligheid) en kwalitatieve aanpassingen aan het openbaar gebied 
is in bepaalde deelgebieden gewenst. De VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en BOR 
(Beheer Openbare Ruimte) moeten passen bij de kansen en opgaves per deelgebied. Hetzelfde geldt voor 
de private ruimte (zoals de uitstraling van bedrijfspanden). Het is belangrijk om dit goed af te stemmen met 
ondernemers/vastgoedeigenaren. Belangrijk voor het behoud van kwaliteit op Witte Paal is het vergroten 
van de organisatiegraad. Een eerste stap is het organiseren van een periodieke schouw.  
 
Wensbeeld; gemeente en ondernemers spreken elkaar aan wanneer niet wordt voldaan aan de eisen of 
regels (zoals trailers/opleggers op straat, auto’s op de stoep, buitenopslag of achterstallig onderhoud van 
private kavel/pand). De gemeente kan ervoor kiezen om de (verblijfs)kwaliteit van de verschillende 
deelgebieden te upgraden, passend bij het type functies dat er wordt beoogd.  
 
Faciliterende aanpak vanuit de gemeente 
De aanpak vanuit de gemeente is sterk gericht op het faciliteren van initiatieven en investeringen door 
ondernemers. Ondernemers zijn veelal gefocust op hun bedrijfsvoering en houden zich niet dagelijks bezig 
met de courantheid en waarde van hun vastgoed. Private investeringen in pand en/of kavel zorgen voor 
waardebehoud (gebruikswaarde en vastgoedwaarde) en een kwaliteitsimpuls voor Witte Paal.  
 
Het is belangrijk dat de basisvoorwaarden op orde zijn. Dit is een taak van de gemeente. Denk aan upgrade 
van wegen en groen passend bij (publiekstrekkende) functies, maar ook aan een investeringsgericht 
bestemmingsplan (en eventueel een beeldkwaliteitsplan) dat past bij de gewenste uitstraling van 
deelgebieden en intensief ruimtegebruik mogelijk maakt waar dit wenselijk is. Vervolgens zijn 
ondernemers/vastgoedeigenaren aan zet. Een gezamenlijke gevoelde verantwoordelijkheid is belangrijk 
om Witte Paal toekomstbestendig te houden. De betrokkenheid van ondernemers bij het opstellen van de 
visiekaart is een duidelijk signaal dat ondernemers zich betrokken voelen. Dit momentum moet niet 
verloren gaan. Kleine aanpassingen (denk aan een extra verkeersbord, nieuwe belijning voor een 
oversteekplaats voor fietsers, klein groenonderhoud, et cetera) geven ondernemers meteen het gevoel dat 
de gemeente werk maakt van de inbreng. Dit draagt bij aan het vasthouden van de betrokkenheid van 
ondernemers bij het terrein. We verwijzen naar de kansenkaart in de bijlage om op Witte Paal maximaal 
kansen te benutten. 
 
Afwegingskader is vertrekpunt 
Het ruimtelijk-economisch afwegingskader is dus geen eindpunt, maar een vertrekpunt om te werken aan 
een heldere, sterke werklocatie met volop ruimte voor ondernemersinitiatief op de juiste plek. Gemeente 
Schagen zal de komende jaren verder in gesprek gaan met ondernemers om de ontwikkelrichting verder 
vorm te geven. Daarnaast kan gemeente een aantal instrumenten inzetten. 
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Instrumenten 

Begrotingsrecht gemeente 
In kader van de ontwikkelrichting Witte Paal kan de gemeente besluiten om (extra) geld toe te wijzen of 
investeringen naar voren te halen in de begroting. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van het bestemmings-
/omgevingsplan, het verbeteren van de openbare ruimte en het upgraden van infrastructuur passend bij 
(publieks)functies, voor het beschikbaar stellen van subsidies, voor extra beleidsontwikkeling, voor sterk 
accountmanagement et cetera.  
 
Instrumentarium 100% op orde 
Een moderne werklocatie kent ook een up-to-date bestemmings-/omgevingsplan. Om ervoor te zorgen dat 
initiatieven kunnen landen is het noodzakelijk om het ruimtelijke ordeningskader 100% op orde te hebben.  
Op dit moment is er voldoende milieuruimte voor bedrijven. De maximaal toegestane bouwhoogte op het 
terrein voor de bestemming ‘bedrijventerrein’ is overwegend 12 meter (ten hoogte van de Zuiderweg 15 
meter; in het zuidelijk deel 8/9 meter). Een enkele ondernemer heeft aangegeven knel te zitten vanwege het 
bestemmingsplan. De bouwhoogte is marktconform, maar we vinden het realistisch om aan de westzijde 
(langs het spoor) de mogelijkheden naar boven bij te stellen. Een bouwhoogte van 14-20 meter past bij het 
maximaal faciliteren en de omslag in denken die nodig is om Witte Paal te versterken, uiteraard binnen 
wettelijke kaders. Hetzelfde geldt voor het bebouwingspercentage. In het bestemmingsplan bedraagt deze 
maximaal 70%. De gemeente kan er voor kiezen het maximaal toegestane bebouwingspercentage te 
verhogen. Bijvoorbeeld naar 80%. Parkeren op eigen terrein blijft wel het uitgangspunt. 
 
Vaststellen ambities/regels private en publieke ruimte als hulpmiddel 
Het vaststellen van ambities/regels voor de private (panden/kavels) en publieke ruimte kan helpen als kader 
voor private investeringen. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een beeldkwaliteitsplan. Momenteel 
worden geen beeldkwaliteitseisen gesteld. Voor het deelgebied Business/Midden-en kleinbedrijf is een 
beeldkwaliteitsplan ook geen noodzaak, schatten we in. Echter, in het overgangsgebied aan de oostzijde 
van Witte Paal (paars/oranje gearceerd) is ruimte voor volumineuze detailhandel én bedrijvigheid. Deze 
twee functies stellen niet altijd dezelfde eisen aan beeldkwaliteit. Een representatieve uitstraling is voor 
volumineuze detailhandel van nature aanwezig. Voor nieuwvestiging van bedrijven kunnen eisen gesteld 
worden aan beeldkwaliteit. Op die manier wordt uniformiteit aangebracht en gaan functies elkaar niet gaan 
‘bijten’. Dit moet niet los gezien worden van het beheer en onderhoud van de publieke ruimte.  
 
Het is slim om samen met ondernemers het gewenste ‘eindbeeld’ op te stellen. Dat zorgt voor commitment 
en het biedt mogelijkheden tot betere handhaving. Bovendien kunnen zo private en publieke investeringen 
op elkaar afgestemd worden, waarmee een sterkere waardesprong te realiseren is. In deelgebied 
Business/Midden- en kleinbedrijf blijft ruimte voor bedrijven met een meer functionele uitstraling. 
 
Samenwerking gemeente en ondernemers 
Voor een goed ondernemersklimaat is het cruciaal dat gemeente en ondernemers elkaar kennen. Proactief 
accountmanagement en georganiseerde ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. Blijf in gesprek 
met het bedrijfsleven (liefst een ondernemerscollectief), maar ook met (vastgoed)marktpartijen. Welke 
marktpartijen hebben bijvoorbeeld interesse in (her)ontwikkelen van bestaand vastgoed? En tegen welke 
mogelijke blokkades lopen ondernemers? Dit helpt om een sterke band met het bedrijfsleven in Schagen 
op te kunnen bouwen, investeringssignalen van ondernemers en/of marktpartijen op te vangen en daarbij 
te kunnen begeleiden. Dit zowel op de huidige locatie als bij het begeleiden van een ondernemer naar een 
andere locatie of (voorkeurs)plek volgens het gemeentelijk afwegingskader. 
 
Belangrijk is dat er voldoende tijd en capaciteit is voor het accountmanagement en dat dit geborgd is. De 
bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor ondernemers, eigenaren en 
andere investeerders op Witte Paal. De bedrijfscontactfunctionaris spoort actief businesscases op en 
begeleid ze. Dit ‘oliemannetje’ jaagt initiatieven op de locatie aan en kan ondernemers/eigenaren helpen 
snel duidelijkheid te verkrijgen over ideeën en wensen voor bedrijfspand en kavel. Een belangrijke rol is 
met name weggelegd bij de begeleiding van concrete initiatieven. Het gaat dan om het organiseren van 
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vastgoedeigenaren, stappen zetten met de businesscases, maar ook het coachen van ondernemers en het 
smeden van synergie tussen meerdere ondernemers en ondernemers en gemeente. De bedrijfscontact-
functionaris dient bij voorkeur te beschikken over enig budget (‘strooi- of aanjaaggeld’) om obstakels bij 
private initiatieven (denk aan kleine, gerichte investeringen in de openbare ruimte) op te kunnen lossen. 
 
Parallel aan het begeleiden van initiatieven is het ook wenselijk om te sparren over kansen en knelpunten 
Ook de bestuurder(s) dienen regelmatig zichtbaar te zijn. Met een proactieve houding laat de gemeente 
zien dat ze maximaal gericht is op het creëren en behouden van banen voor Witte Paal en Schagen. 
 
Subsidies en andere financiële arrangementen 
Eventueel is dit te combineren met een financieel instrumentarium, zoals een verplaatsingssubsidie. Doel 
is versnellen van de ontwikkeling van Witte Paal. Dit uiteraard in lijn met de strategie en ontwikkelrichting 
van Witte Paal. Zo kunnen vastgoedeigenaren/ondernemers een eenmalige bijdrage krijgen voor verhuis-, 
vestigings-, verbouwings- en (tijdelijke) huurkosten. Ook andere vormen van subsidies/investeringsfondsen 
zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld gericht op het stimuleren van innovatie en duurzaamheidsprojecten10 
bij bedrijven die een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en de economische/duurzame ontwikkeling 
van Schagen. Ondernemers/eigenaren en gemeente hebben een gezamenlijk doel: behoud van waarde en 
banen, maar mogelijk ook groei van beide op Witte Paal.  
 
Salderingsregeling (en voorwaarden) waar nodig 
Denk daarnaast bijvoorbeeld aan een salderingsregeling. Soms zullen er functies zijn, winkels en bedrijven 
in het bijzonder, die qua maat en schaal niet zomaar naar het gewenste gebied kunnen, of nieuwe plannen 
waarvan de uitvoering zeer gewenst is omdat het een kwalitatieve versterking voor Witte Paal betekent. 
Voor specifiek winkels geldt dat het belangrijk is dat er geen netto extra (planologische) meters bij komen. 
Mogelijk is dit ook het geval voor leisure en/of maatschappelijke voorzieningen. Een salderingsregeling 
houdt in dat wanneer er meters worden toegevoegd, deze elders worden onttrokken. Dus bij elke meter 
extra een meter elders eraf. Bij voorkeur vindt daarbij een afroming plaats, zodat het aanbod naar beneden 
gaat. Strikte voorwaarden zijn belangrijk voor een dergelijke regeling. Bijvoorbeeld waar welke soort 
uitbreidingen dan wel onder deze regeling zijn toegestaan, welk type meters (functies) hier wel en niet 
onder vallen et cetera. 
 
Regionale samenwerking omarmen en verder stimuleren  
Schagen is geen eiland. Tot bijna 95% van alle bedrijvendynamiek vindt op regionale schaal plaats11. De 
economische ontwikkelingskansen van de gemeente vertonen dan ook belangrijke samenhang met de 
ontwikkelingen in de omgeving. De gemeente werkt al samen met omliggende gemeenten en steeds meer 
beleid wordt op regionaal niveau vorm gegeven. Dit zal komende jaren eerder meer dan minder worden. 
Het is belangrijk deze regionale samenwerking te omarmen en actief verder te stimuleren waar nodig.  
 
Stappen zetten in actievere profilering: vertel het verhaal van Witte Paal 
Gemeente Schagen kan verder stappen zetten in economische profilering. Het profiel van de gemeente 
wordt nu nog onvoldoende wordt uitgedragen en gedeeld door ondernemers en gemeente. De kwaliteiten 
van Schagen kunnen worden ingezet voor het aantrekken van nieuwe ondernemers die zich op andere 
plekken in de regio minder op hun plek voelen. ‘Be good and tell it’. Op Witte Paal gebeuren fantastische 
dingen, ontplooien zich geweldige initiatieven en ondernemen unieke ondernemers, al generaties lang. De 
bekendheid is vaak marginaal. Een marketingstrategie ondersteunt de identiteit en het investeringsklimaat 
op Witte Paal. Het zet Witte Paal op de kaart, draagt het profiel van het terrein uit en zorgt ervoor dat met 
gepaste trots wordt gecommuniceerd over geboekte resultaten.  

 
10 Voorbeeld hiervan is de Energie Potentieel Scan (EPS) voor Witte Paal door ECN/TNO, 2019. 
11 Bronnen: PBL, CBS en databases Stec Groep. 
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Bijlage 2: Kansenkaart  
Maximaal kansen benutten op Witte Paal om kwaliteit te versterken 
De kansenkaart geeft aan waarmee de kwaliteit van Witte Paal richting de toekomst verhoogd kan worden. 
Op de kaart is weergegeven wat de locatie typeert (unieke locatiekwaliteiten), welke kansen er liggen en 
welke knelpunten vragen om een oplossing. Het kaartbeeld is het resultaat van intensieve afstemming 
tussen gemeente en het bedrijfsleven. 
 
Kaartbeeld 

Bron: BAG; luchtfoto; input belanghebbenden & gemeente; bewerking Stec Groep, 2019. 

 
Top 10 kansen 

De nummers op de kansenkaart zijn op de volgende pagina nader uitgewerkt. In de tabel staat een korte 
omschrijving, toelichting en wie primair verantwoordelijk is. Voor de meeste kansen is naar verwachting 
procesbegeleiding nodig vanuit de gemeente. 
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Nummer 
# 

Omschrijving Toelichting Primair 
verantwoordelijk 

1 NS-station De aanwezigheid van NS-station Schagen op loopafstand is een 
pré voor het vestigingsklimaat (en een unieke locatiekwaliteit). 
Bedrijven (werknemers en bezoekers) maken hier ook veelvuldig 
gebruik van. Het is een kans om dit potentieel verder te benutten 
voor doelgroepen (bedrijven) waarbij OV-bereikbaarheid van 
bovengemiddeld belang is.  

- 

2 Verbeteren verkeersknoop Op Witte Paal zijn met name uitdagingen rondom de interne 
infrastructuur en (verkeers)veiligheid. Er is geen overzichtelijke 
scheiding tussen snel en langzaam verkeer. Dit leidt, volgens 
ondernemers en gemeente, tijdens de spits en lunchpauzes tot 
gevaarlijke situaties. De kruising Witte Paal-Grotewallerweg 
verdient hierbij met name extra aandacht. In overleg tussen 
gemeente en bedrijfsleven kan gewerkt worden aan geschikte 
veilige (verkeers)oplossingen, bijvoorbeeld een rotonde. 
 
Route LZV verkeer:  
• Op Witte Paal loopt een aangewezen route voor LZV verkeer 

(Lange en Zware Vrachtwagens). Vanwege deze aangewezen 
route moet hier rekening worden gehouden, bijvoorbeeld bij 
infrastructurele aanpassingen. 

Gemeente & 
bedrijfsleven 

3 Verbeteren doorstroming De noordwestelijke entree (spoorwegovergang Zuiderweg) is 
door treinverkeer met regelmaat afgesloten. Hierdoor staat de 
bereikbaarheid onder druk, vooral in de spits is dit 
problematisch. Een oplossing is niet direct voorhanden, maar de 
gemeente kan in gesprek treden met ProRail 
(verkeersoplossingen). Maatregelen zijn naar verwachting zeer 
kostbaar. Bedrijven kunnen ook zelf bijdragen aan oplossingen, 
zoals verkeersontsluiting via zuidzijde, spreiden van werktijden 
en stimuleren van gebruik OV en fiets.  

Gemeente & 
ProRail 

4 Onderhoud openbare ruimte Beheer en onderhoud zijn basisvoorwaarden van een goed 
vestigingsklimaat. Wanneer het openbaar gebied niet op orde is 
blijven investeringen door bedrijven veelal uit.  
 
Actie vanuit de gemeente:  
• Bijvoorbeeld upgrade infrastructuur Grotewallerweg (nieuw 

wegprofiel), aandacht voor verkeersveiligheid (versterken van 
de fietsstructuur, versterken kwaliteit openbaar groen, 
vernieuwen verlichting (naar LED-verlichting). 

 
Actie waterschap (Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier:  
• Baggeren en structureel beheer van watergang De Leest. 

Gemeente (& 
waterschap) 

5 Private investeringen Investeringen door bedrijven kunnen de levensduur van Witte 
Paal verlengen. Bij het uitlokken, ondersteunen en faciliteren 
van private investeringen (in pand, kavel, etc.) is kennis en 
inzicht in de economische waarde en kwaliteit van de locatie 
cruciaal. Het toekomstbeeld/perspectief van de locatie is 
belangrijk voor investeringszekerheid. Het is verstandig om 
samen met bedrijven te inventariseren wat eisen en wensen zijn 
(vaststellen van ambities en doelen gewenste kwaliteit in 
deelgebied). Een sterk accountmanagement draagt hieraan bij. 
Daarnaast zorgen investeringsgerichte bestemmingsplannen 
ervoor dat investeringen daadwerkelijk kunnen ‘landen’. 
 
Individuele private investeringen:  
• Verticale groei kan gestimuleerd en gefaciliteerd worden door 

planologische mogelijkheden op te rekken naar 14-20 meter 
(bouwhoogte) meter en 80% (bebouwingspercentage), waar 
dat passend en mogelijk is in de omgeving. Bijvoorbeeld de 
westzijde (langs spoor – weergegeven op kansenkaart).  

Bedrijfsleven & 
gemeente 
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• Herontwikkeling van incourant vastgoed biedt kansen en leidt 
tot zorgvuldig gebruik van bestaande ruimte. Vernieuwing van 
het vastgoed door herontwikkeling zorgt voor doorstroming, 
nieuwe investeringen en waardecreatie.  

• Niet-bebouwde ruimte op werklocaties wordt vaak gebruikt 
voor parkeervoorzieningen. Door meervoudig ruimtegebruik 
(energieopwekking/parkeren) op kavel- en pandniveau 
kunnen meerdere functies op hetzelfde oppervlak 
geconcentreerd worden. Denk aan: zonnepanelen op daken 
en parkeren op daken of (half) ondergronds. Op het gebied 
van zonnepanelen zijn er al enkele sprekende voorbeelden 
(Veko Lightsystems International, De Jong en Roos, 
Woninginrichting-Aanhuis.nl). 

 
Collectieve private investeringen: 
• Parkmanagement wordt op werklocaties regelmatig ingezet 

als organisatievorm die dient als schakel tussen ondernemers 
en de overheid. Een parkmanagement-organisatie staat voor 
collectieve voorzieningen. Denk aan het oprichten van een 
energieplatform (uitwisseling van energie vraag en aanbod), 
(camera)beveiliging en andere gezamenlijke diensten. De 
organisatie staat voor duurzaam beheer en is actief als 
belangenbehartiger. In geval van draagvlak voor beheer en 
organisatie (en daarmee veiligheid) kunnen ondernemers 
samen investeren in een toekomstbestendig Witte Paal. 

• Ondernemers zien parkeerproblematiek vaak als minpunt voor 
het vestigingsklimaat. Op het moment dat er een tekort is aan 
parkeerplaatsen vindt oneigenlijk parkeren plaats in de 
openbare ruimte (dit geeft een rommelige uitstraling). Het is 
belangrijk om met ondernemers in gesprek te gaan om private 
kavels te herinrichten. In het geval van publieke investeringen 
moet – waar mogelijk – altijd een verbinding worden gelegd 
met investeringen van ondernemers in de private ruimte. 

• De vraag naar multifunctionele, groene locaties die naast auto 
ook goed bereikbaar zijn met OV neemt toe. Een aantrekkelijke 
werkomgeving is zeker van belang voor het aantrekken van 
personeel, maar draagt ook bij aan klimaatadaptatie (en 
verminderen hittestress) en vergroten van de biodiversiteit. 

6 Verbeteren ontsluiting 
langzaam verkeer 

Op Witte Paal is de scheiding tussen langzaam en snel verkeer 
niet altijd duidelijk. In de noordwesthoek kan een duidelijkere 
fietsentree worden gecreerd. Dit is goed voor de bereikbaarheid 
van de locatie. Een excellent fiets- en voetgangersnetwerk zorgt 
ervoor dat minder parkeerplekken voor auto’s nodig zijn. Veel 
uitzendkrachten, stagiaires en regulier personeel beschikken 
niet over een auto. Deze arbeidskrachten zijn afhankelijk van 
bijvoorbeeld de (brom)fiets, e-bike of het openbaar vervoer. 

Gemeente 

7 Versterken fietsstructuur Scholieren fietsen over Witte Paal naar de middelbare school. 
Daarbij wordt de snelste route gehanteerd die gevoelsmatig niet 
altijd het meest veilig is. Fietsers moeten verleid worden om de 
meest veilige route te nemen. De fietsstructuur versterken (en 
de entree van Witte Paal aan de zuidzijde) kan hieraan bijdragen 
en nader onderzocht worden. Denk bij het versterken aan 
duidelijke bebording langs de weg, nieuwe belijning/markering. 
Ook een fietsstraat (auto te gast) kan een optie zijn. 

Gemeente 

8 Indicatief zoekgebied 
uitbreiding (bij aangetoonde 
behoefte) 

Indien er sprake is van een aangetoonde marktbehoefte aan 
nieuw bedrijventerreinareaal is het terrein ten zuiden van Witte 
Paal mogelijk een geschikte ontwikkellocatie. De arcering op de 
kansenkaart is indicatief. In het verleden is de locatie Witte Paal 
II opgenomen in de provinciale structuurvisie. Op korte termijn is 
de ontwikkeling van deze locatie vanwege uitgeefbaar aanbod 
op ‘De Lus’ (Lagedijk) niet realistich. In het gebied speelt ook een 
initatief voor een zonneweide.  

Gemeente (& 
bedrijfsleven) 
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9 Herontwikkeling crossbaan Indien er sprake is van een aangetoonde marktbehoefte aan 
nieuw bedrijventerreinareaal kan de crossbaan ten zuidwesten 
van Witte Paal een geschikte inbreidingslocatie zijn. Op korte 
termijn is dit vanwege uitgeefbaar aanbod op ‘De Lus’ (Lagedijk) 
niet realistich. Ook is er vervangende ruimte nodig bij een 
eventuele verplaatsing. Mocht de crossbaan Bij een 
verplaatsing van de crossbaan.  

Gemeente (& 
bedrijfsleven) 

10 Indicatieve verbindingsweg 
N245-N241 

Witte Paal kent een goed bereikbaarheidsprofiel per auto en OV. 
Bereikbaarheid blijft een belangrijk thema voor het bedrijfsleven, 
aangezien deze onder druk staat (vooral vanwege de spoorweg-
overgang bij de Zuiderweg). Gemeente Schagen kan samen met 
het bedrijfsleven een mobiliteitspropositie opstellen en deze 
voorleggen aan de provincie. Dit kan de start zijn van een traject 
waarbij wordt toegewerkt naar een verbindingsweg tussen de 
N245 en de N241. Mogelijk kan aansluiting gezocht worden bij de 
nieuw te ontwikkelen woonwijk ‘Muggenburg-Zuid’. De pijl op de 
kansenkaart is indicatief.  

Provincie (& 
gemeente) 

Bron: input belanghebbenden en gemeente; bewerking Stec Groep, 2019. 
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