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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Witte Paal ontwikkelt zich naar een gemengde stedelijke werklocatie 
U krijgt voor Witte Paal in toenemende mate verzoeken voor de vestiging van andersoortige functies dan 
traditionele ‘bedrijventerreinenfuncties’. Het gaat om onder andere leisure- en maatschappelijke functies. 
Door vestiging van dergelijke functies ontwikkelt het bedrijventerrein zich steeds meer als een gemengde 
stedelijke werklocatie. Op een gemengde stedelijke werklocatie zijn veelal publiekstrekkende functies 
gehuisvest. Op het terrein zijn momenteel al publiekstrekkende functies gevestigd, waaronder volumineuze 
detailhandel, een bioscoop en sportschool. Gemeente Schagen wil meebewegen met deze ontwikkeling en 
meer ruimte kunnen bieden aan publieksfuncties. Medio 2018 heeft college van B&W de Routekaart Witte 
Paal vastgesteld. Hierin staan voorstellen en uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkelrichting van 
bedrijventerrein Witte Paal. 
 
De toekomstige ontwikkelrichting voor Witte Paal staat niet op zich. De ontwikkelingen die u als gemeente 
al dan niet op Witte Paal toe wilt staan hebben mogelijk invloed op de binnenstad en bedrijventerreinen in 
de directe omgeving, zoals bedrijventerrein Lagedijk. Dit betekent dat keuzes over de toekomst van het 
terrein en het verder uitwerken van de Routekaart zorgvuldig moet gebeuren.  
  
Van Routekaart naar toekomstige ontwikkelrichting bedrijventerrein Witte Paal 
U heeft nu behoefte om de Routekaart een stap verder te ontwikkelen en de geformuleerde uitgangspunten 
uit de Routekaart nader uit te werken. Ondernemers en vastgoedeigenaren (hierna: ondernemers) zijn 
nadrukkelijk betrokken bij dit proces. Welke functies zien zij wel zitten? Wat zeker niet? Waar liggen volgens 
hun kansen?  
 
Dit leidt tot:  
1. Een heldere analyse van de uitgangssituatie en een scherp beeld van de marktvraag naar huidige en 

eventuele toekomstige functies. Met directe input en participatie vanuit alle betrokkenen. 
2. Een onderbouwde en gedragen, flexibele en toekomstgerichte ontwikkelrichting met als uitwerking een 

gemeentelijk afwegingskader en een visiekaart (separate rapportage). 
 
1.2 Leeswijzer 

Deze rapportage bevat de bouwsteen voor een gedragen, flexibele en toekomstgerichte ontwikkelrichting 
voor Witte Paal. Het bestaat uit analyse en input opgehaald door middel van een intensief en interactief 
participatietraject met ondernemers. 
 
In hoofdstuk twee staat de uitgangspositie van Witte Paal centraal, op basis van de schouw, een 
ambtelijke werksessie, een sessie met het college van B&W en overleg met de klankbordgroep. We 
beschrijven de uitgangssituatie met behulp van een locatieprofiel en een SWOT-analyse. De analyse is 
gefinetuned met input vanuit alle betrokkenen op basis van een interactief proces met gemeente, 
ondernemers en vastgoedeigenaren. 
 
In hoofdstuk drie maken we de verwachte marktvraag vanuit verschillende functies inzichtelijk en geven 
we ons oordeel over de geschiktheid van (deelgebieden van) Witte Paal voor vestiging van doelgroepen.  
 
In hoofdstuk vier staat de verslaglegging van de klankbordgroepbijeenkomst(en), inclusief schouw en twee 
ondernemerssessies (ontbijtsessie 4 september 2019 en netwerkbijeenkomst 28 november 2019). 
 
Tot slot maken we in hoofdstuk vijf een beoordeling van de kansrijkheid van diverse functies voor Witte 
Paal. We beoordelen de functies op alle relevante aspecten.  
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2 Uitgangssituatie 
2.1 Locatieprofiel Witte Paal 

Het locatieprofiel laat de belangrijkste (ruimtelijke) kenmerken van bedrijventerrein Witte Paal zien. 
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Bereikbaarheid 

Auto Bedrijventerrein is prima bereikbaar via twee provinciale wegen: De N241 aan de 
oostzijde en de N245 aan de westzijde. Snelweg A7 is binnen 20 minuten 
bereikbaar en autoweg N9 binnen 10 minuten 

Water - 
Spoor - 
Openbaar vervoer Bedrijventerrein is goed ontsloten met drie bushaltes en op loopafstand van 

station Schagen met treinverbindingen, streekvervoer en P+R  
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Reikwijdte Regionaal 
Functies Naast reguliere bedrijfsfuncties ook veel andere functies gevestigd, waaronder 

leisure (escaperoom, bioscoop, sportschool), volumineuze detailhandel, horeca 
(McDonald’s), maatschappelijke voorzieningen en (bedrijfs)woningen. 

 
 

Regulier-gemengd 
 

 

Logistiek 
 

 

Industrieel 
 

GDV / PDV 
 

 

Hoogwaardig 
 
 

Uitstraling 
 

Functioneel Modern-gemengd 
 

Hoogwaardig  
 
 

 
Omvang en kavels 

76 hectare bruto 
43 hectare netto 

0,0 hectare uitgeefbaar 
 

 
 

Bedrijfsvastgoed 
198.000 m2 bvo vastgoed 5,4% leegstand 

 
 
 

Banen en vestigingen 

Aantal werkzame personen (2018) 
2.165 

 
Ontwikkeling (2013-2018): - 8,5% 

 

Aantal bedrijfsvestigingen (2018) 
215 

 
Ontwikkeling (2013-2018): - 5,2% 
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2.2 Analyse banen en vestigingen 

Witte Paal goed voor ruim 10% van werkgelegenheid in gemeente Schagen 
Bedrijventerrein Witte Paal vervult een belangrijke economische functie voor Schagen, maar ook voor 
regio De Kop. Momenteel zijn circa 210 bedrijven op De Witte Paal gevestigd. Het terrein voorziet in circa 
2.165 banen. Dit is ruim 10% van de totale werkgelegenheid in de gemeente Schagen. De bedrijven hebben 
en belangrijke sociaaleconomische rol (werkgelegenheid, sponsoring verenigingsleven, et cetera). Circa 
30% van alle banen op Witte Paal is afkomstig van de vestigingen van Pro (voorheen Noorderkwartier). 
Pro(bedrijven) bestaat uit een vijftal bedrijven, te weten Pro Verpakken & Ontwikkelen, Probezorgt, 
Progroen & milieu, Proschoon en Proactief. Bij de diverse bedrijven (sociale ondernemingen) werken 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Bedrijventerrein Witte Paal heeft regionale uitstaling en aantrekkingskracht 
Op Witte Paal is zowel lokaal midden- en kleinbedrijf (MKB) gevestigd als een breed scala aan perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV) met een regionale aantrekkingskracht. Denk onder meer aan bouwmarkten, 
(Karwei, Gamma), woonwinkels (Beter Bed, Leen Bakker, Natuurlijk Wonen, Mega Tegels & Badkamers, 
etc.) en een tuincentrum (Tuincentrum Overvecht). Het terrein heeft daardoor een regionale uitstraling en 
dit wordt versterkt door aanwezigheid van een bioscoop (Kinepolis CineMagnus Schagen), fastfoodketen 
(McDonald’s), kartbaan (SkagaVenture), fitnesscentrum (Train4Less) en escape room (Escape Room 
Schagen). Laatstgenoemde functies vallen onder overig. 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 (beide cat. 4 bedrijven) zijn 
belangrijk voor de werkgelegenheid. Deze behoren tot de 10 grootste bedrijven op Witte Paal.  
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Tabel 1: Tien grootste bedrijven (banen) op Witte Paal  

Bedrijfsnaam Aantal banen* Sector Adres 
Werknaam Noorderkwartier en sinds 2019 
verder als Pro(bedrijven). 

654 Industrie Witte Paal 122 

Veko Lightsystems International B.V. 101 Industrie Witte Paal 39 
Albert van Zoonen B.V. 89 Industrie Grotewallerweg 4 
Meat street Schagen B.V. 70 Vervoer & Opslag Witte Paal 330 
McDonald’s Schagen 59 Horeca Grotewallerweg 2 M 
Flynth adviseurs en accountants 56 Zakelijke diensten Grotewallersweg 3 
De Jong en Roos B.V.  44 Handel Witte Paal 32 
KHN acute zorg B.V.  37 Gezondheids-en welzijnszorg Grotewallerweg 1 
Tuincentrum Overvecht Schagen 33 Handel Witte Paal 331 
Broekhuis Alkmaar B.V.  31 Handel Witte Paal326 A  

Bron: LISA, 2018; bewerking Stec Groep, 2019 (*volgens vestigingenregister LISA). 

Aanwezigheid publieksfuncties maakt Witte Paal gemengde stedelijke werklocatie 
We zien verspreid over het terrein ook andersoortige functies dan ‘traditionele bedrijventerreinfuncties’. 
Denk hierbij aan eerdergenoemde leisure bedrijvigheid, maar ook een divers aanbod van dienstverleners 
(maatschappelijk, cultuur, gezondheid, sport, etc.). Het gaat daarbij veelal om publiekstrekkende functies in 
kantoorgebouwen of bedrijfsvastgoed passend (gemaakt) bij de functie. Verder zien we ook diverse woon-
werkunits (hal met daarnaast een bedrijfswoning) en in het middengebied woningen (Grotewallerweg). Dit 
samen maakt dat Witte Paal kan worden getypeerd als een gemengde stedelijke werklocatie.   
 
Afname banen: vertrek van GGD Hollands Noorden naar Alkmaar 
Wat opvalt wanneer de aantallen banen en vestigingen op Witte Paal onder de loep worden genomen, is 
de afname van het aantal banen met bijna 8,5% in vijf jaar tijd (periode 2013-2018). Dit heeft met name te 
maken met het vertrek van GGD Hollands Noorden naar Alkmaar (-200 banen). In dit pand heeft zich hierna 
een huisartsenpraktijk gevestigd met circa 1/6 deel van het aantal banen van de GGD. Daarnaast is het 
aantal banen in de sector ‘bouwnijverheid’ met circa 85 sterk afgenomen.  
 
Industriesector zorgt voor de meeste banen (wel enigszins vertekend beeld) 
We zien dat 11% van de bedrijven, gecategoriseerd in sector ‘industrie’, goed zijn voor 45% van het totaal 
aantal banen op Witte Paal. De omvang van deze bedrijven is dus aanzienlijk. Echter hieronder vallen ook 
de huidige bedrijfsvestigingen van Pro(bedrijven) 1, voorheen Noorderkwartier. Een belangrijk deel van de 
banen zijn op Witte Paal geregistreerd. Het gaat lang niet altijd om bedrijfsactiviteiten in de industrie. De 
bedrijven (sociale werkvoorziening) registreren in 2018 rond de 650 banen. Op sectorniveau schetsen de 
cijfers een enigszins vertekend beeld, maar met de bedrijven hangt dus veel werkgelegenheid samen.  
 
Een derde deel van de bedrijven actief in de sector handel 
Circa 70 bedrijven op Witte Paal (1/3 deel van alle bedrijven) zijn actief in de ‘handel’. Deze sector is in 
banenomvang een stuk kleiner. Het gaat om ongeveer 415 banen op een totaal van 2.165 (19% van totaal). 
De bedrijven in de handelssector zijn dus relatief klein wat betreft banenaantallen (gemiddeld zes banen 
per vestiging). Bij 50 bedrijven in de handelssector zijn vijf mensen of minder werkzaam. Met name veel 
autogarages/showrooms en autoschadebedrijven vallen onder deze categorie. 

Op Witte Paal zijn verder relatief veel bedrijven actief in de dienstensector (en overig: onder andere sport, 
horeca). Vooral specialistische zakelijke diensten en verhuur en overige dienstverlening is op het terrein 
sterk vertegenwoordigd. Doorgaans zien we dat dienstverleners minder sterk vertegenwoordigd zijn op 
reguliere bedrijventerreinen, omdat zij een kantoorachtige locatie zoeken. Witte Paal kenmerkt zich echter 
door kantoorfuncties en –vastgoed. Denk hierbij aan belastingadviseurs, accountants en ingenieurs ect.   

 
1 De werkzaamheden van Pro bedrijven zullen ook grotendeels buiten het terrein plaatsvinden. Schoonmaakdiensten (Proschoon), 
groenonderhoud (Progroen & milieu) en bezorging (Probezorgt) zijn voorbeelden van werkzaamheden die worden aangeboden door 
Pro en veelal buiten de locatie op Witte Paal plaatsvinden. 
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2.3 Huidige situatie 

Sterk bereikbaarheidsprofiel; aanwezigheid NS-station pré voor vestigingsklimaat 
Bedrijventerrein Witte Paal is netjes verzorgd en de bereikbaarheid is sterk, via beide N-wegen (N241 & 
N245) en ontsluiting met drie bushaltes. De aanwezigheid van NS-station Schagen op loopafstand is een 
pré voor het vestigingsklimaat. Bedrijven (werknemers en bezoekers) maken hier veelvuldig gebruik van. 
Het terrein biedt daarmee een goed vestigingsmilieu en de meeste basiskwaliteiten zijn op orde. Wel is de 
noordwestelijke entree (Zuiderweg) dankzij de spoorwegovergang met regelmaat afgesloten. Hierdoor 
staat de bereikbaarheid onder druk, vooral in de spits is dit problematisch. Verder is de externe 
bereikbaarheid sterk en functioneert het terrein over het algemeen goed.  
 
Uitdagingen: interne infrastructuur, (verkeers)veiligheid, parkeersituatie en veroudering 
Tegelijkertijd merken we dat er uitdagingen zijn. We zien met name problematiek rondom de interne 
infrastructuur, (verkeers)veiligheid en de parkeersituatie. Op het terrein ontbreken veelal fietspaden. Er is 
geen scheiding tussen snel en langzaam verkeer. Dit leidt, volgens ondernemers en gemeente, tijdens de 
spits en lunchpauzes tot gevaarlijke situaties. Verder zien we eerste vormen van economische veroudering 
(met name in de noordwesthoek van het terrein). De uitstraling van bedrijfspanden op het terrein is sterk 
wisselend: nieuwe panden worden afgewisseld met panden die veroudering vertonen. In onderstaand 
figuur is de leeftijd van de vastgoedvoorraad inzichtelijk gemaakt (het noordwesten is rood omlijnd). 
Gemiddeld is de kwaliteit van private kavels overigens in orde. 
 
Figuur 1: Leeftijd vastgoedvoorraad Witte Paal (links); foto verouderd vastgoed noordwesthoek (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: BAG (peildatum oktober 2018), Bewerking Stec Groep, 2019. Foto: 9 mei 2019, Stec Groep 

Leegstand op gezond frictieniveau (5-6%); geen uitbreidingsruimte meer 
De leegstand op het terrein bevindt zich op een gezond frictieniveau (5-6%). Eind april 2019 wordt circa 
10.620 m² bedrijfsvastgoed aangeboden (Funda in Business, peildatum 29 april 2019). Daarmee bedraagt 
de leegstand circa 5,4%. Bedrijven met een acute ruimtevraag of bedrijven die een ander pand op het 
bedrijventerrein zoeken, hebben bij frictieleegstand enige schuifruimte. Buiten enkele private restkavels is 
er geen uitbreidingsruimte op Witte Paal beschikbaar. Bedrijven met een urgente ruimtevraag kunnen 
hierdoor gedwongen zijn om te verhuizen naar een andere bedrijfslocatie (in de gemeente of regio). Enkele 
gevestigde ondernemers geven aan dat er behoefte is aan uitbreidingsruimte. Deze bedrijven lopen tegen 
de planologische gebruiksmogelijkheden van bestaande kavel of pand. Er komen situaties voor waarbij 
naburige panden worden opgekocht. Positief gevolg is dat investeringen en daarmee vernieuwing 
plaatsvindt in het vastgoed. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit.    
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Toenemende behoefte aan duidelijk profiel 
Op Witte Paal zien we een grote diversiteit van functies, zowel bedrijvigheid als wonen. Er is een aantal 
deelgebieden te onderscheiden: auto-cluster, cluster met volumineuze detailhandel (noordoostelijk deel), 
cluster met kantoor- en maatschappelijke functies, een McDonald’s en Bioscoop, een woon-werk gebied in 
het zuidwestelijk deel en een strook zelfstandige woningen aan de Grotewallerweg. De publiekstrekkende 
functies op Witte Paal zorgen in avonduren en weekenden voor (parkeer)overlast en vervuiling, maar 
anderzijds ook voor reuring en sociale controle. Dit heeft dus positieve en negatieve effecten. Witte Paal 
mist vooral een duidelijke profilering. Vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren is een toenemende 
behoefte aan duidelijkheid. Met andere woorden; welke economische functies zijn op welke plek wenselijk 
en een toevoeging voor Witte Paal (mede in relatie tot bedrijventerrein Lagedijk en de binnenstad). We 
constateren een hoge betrokkenheid van ondernemers en hoge gunfactor tussen bedrijven onderling. 
 
Kortom, de uitgangspositie van Witte Paal is goed, maar het vestigingsklimaat moet goed bewaakt worden 
om de toekomstwaarde op langere termijn te garanderen.  
 
2.4 Bestemmingsplan 

Bestemmingsplan Witte Paal (2013) 
Het vigerend bestemmingsplan Witte Paal is vastgesteld op 25 juni 2013. De (hoofd)bestemmingen uit het 
eerdere bestemmingsplan (2001) zijn hierbij leidend geweest. De globale indeling was destijds als volgt:  
• Bedrijfsdoeleinden en volumineuze detailhandel. De volumineuze detailhandel is verder onderverdeeld 

in een aantal categorieën, waarvoor zones zijn aangewezen.  
• Wonen; met name langs de Grotewallerweg. 
• Stadsrandzone; dit is de zone aan de zuidrand van het terrein, waar een overgang plaatsvindt naar het 

landelijk gebied. Hier mogen alleen bedrijven uit een lichtere milieucategorie zich vestigen.  
 
Beleid afwijken voor sportscholen groter dan 1.000 m² 
Op 2 december 2014 is door het college besloten om sportscholen die groter zijn dan 1.000 m² bvo op 
bedrijventerreinen in gemeente Schagen toe te staan. 
 
  Figuur 2: Uitsnede verbeelding (links) en zonering volumineuze detailhandel (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Ruimtelijkeplannen, 2019 
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Veel specifieke aanduidingen in bestemmingsplan 
Witte Paal is een modern-gemengd bedrijventerrein. De bestemmingsplanmogelijkheden zijn vrij divers. 
Bedrijfsvestiging t/m milieucategorie 4.2 is mogelijk. Op het terrein zijn ook verschillende bedrijfswoningen 
aanwezig. Dit is als zodanig aangeduid in het bestemmingsplan. Vestiging van volumineuze detailhandel is 
op verschillende plekken mogelijk. Meer info volgt in de volgende alinea. Ook is horeca (Mc Donald’s) 
mogelijk op één locatie. Het betreft een fastfoodrestaurant. Hieronder een beknopt overzicht van de 
planologische mogelijkheden voor bedrijven conform het vigerende bestemmingsplan.  
 
Tabel 2: Mogelijkheden bedrijven binnen het bestemmingsplan 

Bestemmingsplan Witte Paal 

Milieucategorie 
• Bedrijven vanaf milieucategorie 1 t/m milieucategorie 4.2 (enkel de locatie waar Pro, voorheen 

Noorderkwartier is gevestigd). Er geldt een zonering in 6 zones op basis van de afstand tot woningen 
(op basis van richtafstanden voor milieubelastende activiteiten). 

Bouwhoogte & 
bebouwingspercentage 

• Maximaal 15 meter ten hoogte van de Zuiderweg. Op de rest van het terrein bedraagt de maximale 
bouwhoogte overwegend 12 meter. In het zuidelijk deel lager (8/9 meter). In het bestemmingsplan zijn 
enkele wijzigingsbevoegdheden aanwezig: wro-zone – wijzigingsgebied 1/2/3.  

• Het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 70%. 

Bron: Ruimtelijkeplannen, 2019 

Verschillende mogelijkheden voor volumineuze detailhandel  
Op Witte Paal mag volumineuze detailhandel worden gevestigd. Er geldt een onderscheid voor 
verschillende typen (branches) detailhandel die mogelijk zijn. In het noordoostelijk deel van het terrein 
gelden de meeste mogelijkheden. Dit deelgebied heeft in de praktijk ook een regionale uitstraling met een 
diversiteit aan (perifere) volumineuze detailhandelsfuncties. In overige gebieden zijn de mogelijkheden 
minder uitgebreid. Hier zijn met name bedrijven actief in auto’s, automaterialen, motorfietsen en grove 
bouwmaterialen mogelijk. Uitzonderingen daargelaten.  
 
Tabel 3: Toegestande volumineuze detailhandelsbranches in deelgebieden 

Detailhandelsbranche Deelgebied Noordoost (1)  Deelgebied Zuid (3A Deelgebied Zuidoost (3B) Elders (2) 
Bouwmarkten (doe-het 
zelfbranche) X    

Woninginrichting (w.o. 
meubelen, vloeren etc.)  X    

Keukens, badkamers en 
sanitair e.a. X    

Auto’s, automaterialen, 
motorfietsen X X  X 

Fietsen, bromfietsen, 
etc. (≥ 1.000 m² bvo) X    

Planten, dierbenodigd-
heden (≥ 1.000 m² bvo) X    

Tuincentrum   X  
Zonwering, tuinhuisjes, 
buitenspeeltoestellen X   X 

Grove bouwmaterialen 
(zand, grind en stenen) X X  X 

Brand- en explosie-
gevaarlijke stoffen X   X 

Bron: Ruimtelijkeplannen, 2019 

Overige detailhandel is uitgesloten, tenzij het gaat om: 
• Nevenassortiment in volumineuze detailhandelsbedrijven (maximaal 15% van verkoopvloeroppervlak 

tot een maximum van 50 m²; deze metrage mag niet volledig en permanent worden benut voor één of 
twee branchevreemde productgroepen; 

• Productiegebonden detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van industrie en ambacht. 
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2.5 SWOT-analyse 

Hieronder vatten we de uitgangssituatie van Witte Paal samen in een SWOT-analyse. Hoofdconclusie van 
de SWOT is dat de locatie aantrekkelijk kan zijn voor verschillende functies, zowel ‘reguliere 
bedrijventerrein functies’ als ‘publieksfuncties’.   
 
Tabel 4: SWOT-analyse Witte Paal 

Strengths 
 
• Bereikbaarheidsprofiel sterk, via beide N-wegen (N241 & 

N245) en ontsluiting met drie bushaltes. 
• NS-station Schagen op loopafstand wat het regionale profiel 

van Witte Paal versterkt. Interessant voor aantrekken 
klandizie en personeel.  

• Op korte afstand van Schagen. Interessant voor aantrekken 
van personeel. Voor bedrijven is nabijheid personeel 
(arbeidsmarkt) een pré. Werknemers hebben voorkeur voor 
een locatie op ‘scooterafstand’ of ‘(e-)bike afstand’.  

• Witte Paal speelt een belangrijke rol in het convenant 
werklocaties van de ‘Kop van Noord-Holland’ en is hierin een 
van de twee aangewezen locaties voor (volumineuze) 
detailhandel. 

• Gezonde leegstand, op frictieniveau (5-6%). 

Weaknesses 
 
• Een tekort aan parkeerplaatsen kan voor problemen zorgen 

wanneer er extra volumineuze detailhandel en publieks-
functies worden gevestigd op Witte Paal. 

• Geen uitgeefbare ruimte beschikbaar voor nieuwe kavels. 
Incidenteel nog ruimte op bestaande private restkavels. 
Hierdoor is de groeimogelijkheid voor bedrijven beperkt, wat 
in de toekomst verplaatsing naar een andere locaties tot 
gevolg kan hebben.   

• (Verkeers)veiligheid onder druk. Vooral fietspaden ontbreken 
grotendeels wat tijdens de spits en lunchpauzes tot (zeer) 
gevaarlijke situaties kan leiden. 

• Witte Paal mist een duidelijke profilering. Grote diversiteit 
van functies, zowel bedrijvigheid als wonen.  

Opportunities 
 
• Clustering van functies en zo beter naar buiten uit kunnen 

dragen wat Witte Paal te bieden heeft.  
• Door versoepelen regelgeving zullen publieksfuncties 

sneller de stap maken richting Witte Paal. Dit versterkt de 
transformatie van het terrein richting stedelijke werklocatie.  

• Verhogen ruimtelijke kwaliteit. Investeringen in vastgoed 
hebben een positief effect. 

• Er ontstaat landelijk groeiende vraag naar multifunctionele, 
groene locaties die naast auto ook goed bereikbaar zijn met 
OV en fiets. Naar verwachting neemt de vraag naar locaties 
die bijdragen aan ambities rond ‘gezond’ en ‘duurzaam’ toe. 

• Herontwikkeling (herverkaveling) van panden. Hiermee kan 
op Witte Paal worden ingespeeld op de schaalvergroting en 
schaalverkleining van bedrijven.  

• Aantrekken van volumineuze detailhandel wat nu gevestigd 
is op bedrijventerrein Lagedijk. 

 

Threats 
 
• Concurrentie met de binnenstad wordt vergroot wanneer 

leisure, volumineuze detailhandel en andere publiektrekkende 
(maatschappelijke) functies zich in toenemende mate vestigen 
op Witte Paal. 

• Afnemende banenaantallen op het terrein (-8,5% in periode 
2013-2018). Dit heeft met name te maken met het vertrek van 
GGD Hollands Noorden naar Alkmaar (circa -200 banen).  

• Nabijheid kwetsbare functies en woningen. Dit kan 
bedrijven afschrikken vanwege mogelijke klachten (NIMBY; 
Not In My Back Yard), bijvoorbeeld wanneer deze een grote 
verkeersaantrekkende werking hebben of op een andere 
wijze hindergevend zijn (denk aan geur-, geluids- en andere 
overlast). Het potentieel van het bedrijventerrein wordt 
daardoor uitgehold. 

• Faciliteiten voor fietsers en voetgangers zullen belangrijker 
worden naarmate er meer publieksfuncties op het terrein 
wordt gevestigd.   

Bron: Stec Groep, 2019 
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3 Marktanalyse 
Geschiktheid functies op Witte Paal  
Per doelgroep geven we hieronder weer in hoeverre we een functie geschikt 2 vinden voor vestiging op 
Witte Paal, mede in relatie tot de binnenstad en bedrijventerrein Lagedijk. Uitgangspunt is ‘het juiste 
bedrijf op de juiste plek’. De exacte marktruimte voor verschillende functies is minder relevant. We kijken 
vooral naar de geschiktheid van functies op basis van de marktanalyse (zie bijlage). 
 
Tabel 5: Geschiktheid ‘publieksfuncties’ 

Functie  Marktsentiment Oordeel geschiktheid voor 
vestiging op Witte Paal? 
A = aandachtspunt 

Volumineuze detailhandel • Marktperspectief winkels gewijzigd: 
afnemende behoefte fysieke winkels.  

• Overcapaciteit Kop van Noord-Holland. 
Veel concurrentie, onderscheidend 
vermogen steeds belangrijker. 

• Geschikt vanwege verzorgingsfunctie 
regio. Vindbaarheid, zichtbaarheid en 
bereikbaarheid belangrijk. Clustering 
volumineuze detailhandel wenselijk. 

• A: regionale afstemming belangrijk. 

Leisure (en ontspanning, zoals sport, horeca, cultuur etc.) • Leisure (vrijetijdssector) is een 
groeimarkt, zowel in vraag als in 
aanbod. Bepalen marktbehoefte 
leisureconcept niet eenvoudig.  

• Schagen heeft al ruim leisure-aanbod. 

• Geschikt vanwege verzorgingsfunctie 
regio. Ligging Witte Paal is pluspunt.  

• A: afstemming met regio over behoefte 
(nieuwe) leisurefuncties. 

• A: concurrentie met binnenstad. 

Maatschappelijk (gezondheids-en welzijnszorg, educatie) • De zorgsector verandert; toenemende 
zorgvraag en oplopende kosten. 
Zorgmarkt groeit sterk. 

• Andere organisatievormen in de zorg 
en meer aandacht voor preventie. 

• Geschikt vanwege verzorgingsfunctie 
regio. Op termijn uitbreiden medische- 
en zorgboulevard rond de Zuiderweg. 

• A: afstemming met regio over behoefte 
maatschappelijke voorzieningen. 

Bron: Stec Groep, 2019 

Tabel 6: Geschiktheid ‘reguliere bedrijventerreinfuncties’ 

Functie  Marktsentiment Oordeel geschiktheid voor 
vestiging op Witte Paal? 
A = aandachtspunt 

MKB-bedrijven • Beperkte groei lokaal MKB (historische 
ontwikkeling). Met name de industrie 
groeit en vraagt ruimte. Meer vraag 
naar faciliteiten, zoals glasvezel.  

• Goede ontsluiting belangrijke factor. 
Bereikbaarheid openbaar vervoer van 
belang voor arbeidsmarkt (personeel). 

• Afspraken 2016: Overcapaciteit Kop van 
Noord-Holland terugdringen 

• Witte Paal is bij uitstek geschikt voor 
MKB-bedrijven, vanwege ligging nabij 
stad, NS-station. Het gaat om steeds 
lichtere bedrijvigheid die goed mogelijk 
is zonder hinder voor omgeving.  

• A: tegelijkertijd waken voor startende 
industriële bedrijven. Bedrijven moeten 
kunnen groeien en deze groeiruimte 
ontbreekt veelal.  

(zwaardere) industrie • Industrie groeit door structurele 
ontwikkelingen (circulaire economie, 
energietransitie en robotisering). Meer 
vraag naar fysieke- en milieuruimte en 
clustering van gelijksoortige bedrijven. 

• Behoefte aan centrale, goed bereikbare 
locaties (o.a. aantrekken personeel). 

• Geschikt uitgeefbaar aanbod (cat. 4-5) 
op ‘de Lus’ Lagedijk in Schagen.  

• Afspraken 2016: Overcapaciteit Kop van 
Noord-Holland terugdringen 

• Zwaardere industrie niet erg geschikt 
vanwege toekomstperspectief. Witte 
Paal ontwikkelt zich als gemengde 
stedelijke werklocatie.  

• A: nabijheid van kwetsbare functies en 
woningen zorgt ervoor dat het lange 
termijn potentieel voor bedrijven wordt 
uitgehold.  

• A: bedrijven worden steeds honkvaster 
door dure investeringen. 

Kleinschalige (innovatieve) bedrijvigheid • Hoogwaardige bedrijven hebben 
behoefte aan gemengde locaties om 
samenwerking tussen bedrijven, 
kennis- en onderzoeksinstellingen te 
bevorderen (‘open innovatie’.  

• Ontmoeting en faciliteiten zijn leidende 
‘vestigingsfactor’. Fysieke nabijheid 
bedrijven, talent en kennis.  

• Kansrijke locatie binnen regio Kop van 
Noord-Holland vanwege aantrekkelijke 
omgeving (NS-station, voorzieningen, 
locatie tegen de stad en een mix van 
functies die voor reuring zorgen).  

• A: Witte Paal voldoet (nog) niet aan alle 
sleutelvoorwaarden. Heeft wel potentie 
vanwege haar locatie-eigenschappen. 

Bron: Stec Groep, 2019 

 
2 Oranje = weinig geschikt, Groen = geschikt, Donkergroen = Zeer geschikt 
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4 Gewenste richting 
ondernemers 

Bij het opstellen van een toekomstige ontwikkelrichting voor bedrijventerrein Witte Paal zijn ondernemers 
en vastgoedeigenaren op meerdere momenten betrokken. Er is overleg geweest met een klankbordgroep 
van ondernemers en eigenaren en er zijn twee sessies georganiseerd:   
• Klankbordgroep bijeenkomst inclusief schouw Witte Paal (21 mei 2019). 
• Ontbijtsessie voor alle ondernemers en eigenaren op Witte Paal (2 september 2019). 
• Tweede bijeenkomst met de klankbordgroep (29 oktober 2019). 
• Netwerksessie voor alle geïnteresseerde ondernemers in Schagen (28 november 2019). 
 
Op deze manier werken we aan een breed gedragen ontwikkelrichting voor Witte Paal. Hieronder staat een 
beknopte verslaglegging. 
 
Intensief en interactief participatietraject 

KLANKBORDGROEP BIJEENKOMST EN SCHOUW (21 MEI 2019) 

Na een toelichting op de aanleiding en achtergrond van het traject ‘breed gedragen ontwikkelrichting Witte 
Paal’ zijn we naar buiten gegaan voor een schouw (visuele inspectie). Lopend over het terrein is met de 
deelnemers van de klankbordgroep het functioneren van Witte Paal besproken. Samen zijn kwaliteiten 
benoemd, knelpunten geagendeerd en hebben we gesproken over kansen.  
 
Belangrijkste highlights klankbordgroep bijeenkomst 
• Hoge betrokkenheid van ondernemers en hoge gunfactor tussen bedrijven onderling. Vooral behoefte 

aan duidelijkheid. Waar zijn welke functies wenselijk en een toevoeging voor Witte Paal (ook in relatie 
tot bedrijventerrein Lagedijk en de binnenstad. 

• Aanwezigheid station op loopafstand is pré voor vestigingsklimaat. Bedrijven (werknemers en 
bezoekers) maken hier veelvuldig gebruik van. 

• Entree aan de Noordwestelijke richting (Zuiderweg) is dankzij spoorwegovergang met regelmaat 
afgesloten. Hierdoor staat de bereikbaarheid vanuit het noorden onder druk. 

• Bedrijventerrein functioneert over algemeen goed. Op Witte Paal zien we een grote diversiteit van 
functies, zowel bedrijvigheid als wonen. Er zijn ook deelgebieden te onderscheiden: auto-cluster, PDV-
cluster, cluster met kantoor- en maatschappelijke functies, McDonalds en Bioscoop, een woon-werk 
gebied in het zuidwestelijk deel en een strook zelfstandige woningen aan de Grotewallerweg. 

• De kwaliteit staat meer onder druk in het westelijk deel van Witte Paal (o.a. veroudering vastgoed). 
• Publiekstrekkende functies zorgen in avonduren en weekenden voor (parkeer)overlast en vervuiling, 

maar anderzijds ook voor reuring en sociale controle. Dit heeft dus positieve en negatieve effecten. 
• Uitbreidingsruimte bedrijven, (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid van Witte Paal zijn belangrijke 

aandachtpunten voor vervolg. 
 

ONTBIJTSESSIE MET ONDERNEMERS EN EIGENAREN (2 SEPTEMBER 2019) 

De ontbijtsessie plaatsgevonden in Family Entertainment Center (SkagaVenture) over de toekomstige 
ontwikkelrichting van Witte Paal is erg goed bezocht. In totaal waren circa 70 
ondernemers/vastgoedeigenaren en andere belangstellenden aanwezig. Het gaat om ongeveer 1/3 deel 
van alle bedrijven op Witte Paal. Kortom, een hoge opkomst.   
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Ondernemers en vastgoedeigenaren over kansrijke ontwikkelrichtingen voor Witte Paal 
De sessie werd gestart met een heerlijk ontbijt en een openingswoord door wethouder Jelle Beemsterboer 
(schets van aanleiding en uitgangspunten). Hierna vertelde Wim Smink als voorzitter van Industrie- en 
Bedrijvengroep Schagen (IBS) over de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Hierna presenteerde Stec 
Groep de onderzoeksresultaten, waaronder de uitgangssituatie en marktanalyse. Dit als startpunt voor een 
plenaire discussie aan de hand van stellingen.   
 
Figuur 3: Uitkomsten stellingen ontbijtsessie 

Belangrijke uitkomsten van het interactieve plenaire deel van de sessie: 
• Een hoog rapportcijfer (gemiddeld 7,5) voor de kwaliteit van Witte Paal als werklocatie. 
• Sterke betrokkenheid zo houden. Voorstel IBS: periodieke schouw van samen met ondernemers. 
• Aandacht nodig voor planologische (uitbreidings)mogelijkheden en clusteren van functies in relatie tot 

toegestane bouwmogelijkheden en de (verkeers)effecten van publiekstrekkende functies. 
• Verduurzamen van bedrijven en uitstraling van kavels en panden en openbare ruimte versterken. 
 
Figuur 4: Foto’s ontbijtsessie (links: presentatie plenair, rechts: dialoogtafels) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bron: Foto’s ontbijtsessie, 2 september 2019 

In gesprek over Witte Paal aan dialoogtafels 
Vervolgens hebben deelnemers in groepen verder kunnen praten over kansen, knelpunten en het 
toekomstperspectief van Witte Paal. Het thema ‘Functies op Witte Paal’ is besproken waarbij diverse 
standpunten naar zijn gebracht. Iedere ondernemers/eigenaar heeft hierbinnen zijn of haar eigen belang. 
Dit leidde tot interessante gesprekken tussen deelnemers aan de dialoogtafels. 
 
Zonder volledig te zijn, waren belangrijke bespreekpunten aan de dialoogtafels:  
• Concentratie van voor publiek aantrekkelijke functies in het noorden van Witte Paal. Zonering van 

clusters voor volumineuze detailhandel, leisure voorzieningen en maatschappelijke voorzieningen  
• Inrichting en ontsluiting van het bedrijventerrein inclusief verkeersveiligheid (fiets). Maak de openbare 

ruimte geschikt voor publieksfuncties. Dit vraag om meer gemeentelijke regie. 
• Parkeer(overlast) ervaren door laden- en lossen op stoep/ en (langdurig) parkeren op straat.  
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TWEEDE KLANKBORDGROEP BIJEENKOMST (29 OKTOBER 2019) 

Stec Groep heeft het concept afwegingskader en visiekaart gepresenteerd aan de klankbordgroep. De 
klankbordgroep heeft tijdens de bijeenkomst constructief meegedacht over eventuele verbeterpunten. 
 
Belangrijkste highlights tweede klankbordgroep bijeenkomst 
• Ondernemers kunnen zich vinden in de uitgangspunten van het gemeentelijk afwegingskader. Ook de 

visiekaart sluit op hoofdlijnen goed aan bij de gewenste ontwikkelrichting. Ondernemers en eigenaren 
geven nog wel een aantal aandachtspunten mee, waaronder het zo overzichtelijk mogelijk presenteren 
van de deelgebieden (onder andere de overlap van functies in het noordelijk deel van Witte Paal). 

• Ook stelt de klankbordgroep voor om enkele deelgebieden te verruimen en een overgangsgebied te 
creëren aan de oostzijde van Witte Paal. Dit overgangsgebied moet geschikt zijn volumineuze 
detailhandel én voor reguliere bedrijven (mét aandacht voor beeldkwaliteit, zie ook hieronder). 

• Specifiek het cluster met autobedrijven (showroom en garage) is op korte termijn mogelijk onderhevig 
aan de effecten die voortvloeien uit schaalvergroting en technologische ontwikkelingen. Grotere 
dealerorganisaties concentreren hun vestigingen op de meest interessante locaties waardoor het 
aantal vestigingen daalt, en elektrisch rijden is in opkomst. Dit kan effect hebben op de automotive-
branche. Het is belangrijk dat in de toekomst ook reguliere bedrijven zich kunnen vestigen. Voorwaarde 
is wel dat deze bedrijven aandacht hebben voor beeldkwaliteit. De gevestigde autobedrijven streven 
van nature naar een representatieve uitstraling van het bedrijfspand/omgeving doordat zij bezoekers 
trekken. Samen met de klankbordgroep constateren we dat er voldoende reguliere bedrijven zijn die 
ook waarde hechten aan uitstraling (bijvoorbeeld vanwege bezoekers, maar ook richting klanten). Dit 
soort bedrijvigheid hoeft zeker niet strijdig te zijn met de uitstraling die de volumineuze detailhandel 
over het algemeen nastreeft. 

NETWERKSESSIE MET ONDERNEMERS EN EIGENAREN (28 NOVEMBER 2019) 

Tijdens de netwerksessie in Alpha zijn ondernemers en vastgoedeigenaren ingelicht over de toekomstige 
ontwikkelrichting van Witte Paal. De ontwikkelrichting is het resultaat van marktonderzoek, input van 
ondernemers en eigenaren en de gemeente (ambtelijk/bestuurlijk). Circa 40 ondernemers/eigenaren en 
andere belangstellenden waren bij de consultatiesessie aanwezig. Aanwezigen konden in gesprek over de 
ontwikkelrichting met Stec Groep en de gemeente.  
 
In gesprek over ontwikkelrichtingen Witte Paal 
De sessie startte met een welkomstwoord door wethouder Jelle Beemsterboer. Hierna vertelde Wim Smink 
als voorzitter van Industrie- en Bedrijvengroep Schagen (IBS) over het belang van een ontwikkelrichting 
voor Witte Paal. Hierna presenteerde Stec Groep de resultaten van het onderzoek en de uitgangspunten 
van het gemeentelijk afwegingskader, het denken in deelgebieden en de visiekaart. Vervolgens konden 
aanwezigen plenair vragen stellen en in de netwerkhoek in gesprek over de visiekaart.  
   
Figuur 5: Foto’s netwerksessie  

 
 

 

 

 

 

 

Bron: Foto’s netwerksessie, 28 november 2019 
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5 Kansrijkheid functies  
Kansrijkheid functies voor Witte Paal 
Met de informatie uit voorgaande hoofdstukken maken we een beoordeling van de kansrijkheid 3 van 
diverse functies voor Witte Paal. We beoordelen de functie (doelgroep) op de volgende aspecten: 
• Deelgebied: is de functie volgens ondernemers passend binnen een deelgebied van Witte Paal? Met 

andere woorden: hoe kijken ondernemers naar de functie? Zo ja, op welke plek? 
• Markttechnisch: aansluiting op de marktvraag, omvang ruimtebehoefte, inclusief robuustheid van de 

functie(s). Zie bijlage Marktanalyse. De functie kan op korte termijn kansen bieden, maar is het ook op 
lange termijn een duurzame keuze (mede in relatie met de binnenstad en Lagedijk)?  

• Ruimtelijk-planologisch: past de functie ruimtelijk gezien? In hoeverre is er behoefte aan deze functies? 
Welke kansen en risico’s zijn er vanuit de Ladder voor duurzame verstedelijking? Hoe zit het met de 
bestaande milieuzoneringen en welke risico’s/knelpunten zijn er vanuit eventuele nieuwe functies? 

• Aansluiting/bijdrage aan beleidsambities van gemeente Schagen en regio Kop van Noord-Holland: het 
regionaal convenant bedrijventerreinen en overige beleidsstukken (regionale retailvisie, structuurvisie, 
coalitieprogramma 2018-2022, Routekaart Witte Paal en omgevingsplan Lagedijk). Zie bijlage 
Beleidscontext. 

 
We doen dit overzichtelijk in een tabel, met beoordeling per aspect, eindoordeel en een korte toelichting. 
 
Figuur 6: Beoordeling kansrijkheid functies op Witte Paal 

Functie  Deelgebied 
Witte Paal 4  

Markttechnisch Ruimtelijk- 
planologisch 

Beleidsambities Eindoordeel 
kansrijkheid 

Volumineuze detailhandel • Passend in het  
noordoostelijk 
deelgebied. 

• Inperken van de 
mogelijkheden op 
Lagedijk. 

• Marktperspectief 
winkels gewijzigd: 
afnemende 
behoefte fysieke 
winkels.  
 

• Overcapaciteit Kop 
van Noord-Holland. 

• Ruimtelijk passend, 
vanwege sterke 
bereikbaarheid en 
verzorgingsfunctie. 

• Witte Paal heeft 
verzorgingsfunctie 
voor regio. Cluster 
voor volumineuze 
detailhandel. 

• Kansrijk als 
clusterlocatie voor 
volumineuze 
detailhandel 
(vindbaarheid en  
zichtbaarheid). 

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

• Passend in directe 
omgeving van de 
leisurefuncties 
(noordelijk deel). 

• Géén concurrentie 
met binnenstad. 

• Leisure is een 
groeimarkt, zowel 
in vraag als in 
aanbod.  
 

• Risico is aantonen 
marktbehoefte. 

• Ruimtelijk passend, 
vanwege sterke 
bereikbaarheid en 
verzorgingsfunctie. 

• Voorzieningen die 
een toegevoegde 
waarde bieden en 
ondersteunend zijn. 
Géén zelfstandige 
horeca. 

• Kansrijk bij 
aangetoonde 
marktbehoefte 
leisureconcept 
(Schagen heeft al 
ruim aanbod).  

Maatschappelijk 
(gezondheids-en 
welzijnszorg, educatie) 

• Passend in directe 
omgeving van 
Zorgboulevard 
(Zuiderweg). 

• Parkeren belangrijk 
aandachtspunt.  

• Toenemende vraag 
naar meer zorg en 
oplopende kosten. 
De markt verandert 
en groeit sterk. 

• Afstemming regio 
over behoefte. 

• Ruimtelijk passend, 
vanwege sterke 
bereikbaarheid en 
verzorgingsfunctie. 

• Uitbreiden van de 
medische- en 
zorgboulevard 
Zuiderweg naar 
Witte Paal. 

• Zeer kansrijk bij 
aangetoonde 
marktbehoefte  
medische en 
zorgvoorzieningen 
(afstemmen regio). 

MKB-bedrijven • Groeimogelijkheden 
MKB op Witte Paal 
zijn beperkt. 

• Goede ontsluiting 
belangrijke factor 
(auto, fiets en OV). 

• Beperkte groei 
lokaal MKB 
(historische 
ontwikkeling) 

• Op orde brengen 
van planologische 
mogelijkheden. 

• Startende industrie 
kan onvoldoende 
groeien. 

• Bedrijven mogen 
groeien. Voldoende 
ruimte bieden om te 
kunnen groeien. 

• Kansrijk voor MKB, 
vanwege ligging 
nabij stad, NS-
station. Kortom, 
lichte bedrijvigheid 
is goed mogelijk. 

(zwaardere) industrie • Groeimogelijkheden 
industrie beperkt. 

• Conflict tussen 
(milieu)ruimte 
industrie versus 
publieksfuncties.  

• Industrie groeit 
door structurele 
ontwikkelingen. 
Vraag naar fysieke- 
en milieuruimte. 

• Groeimogelijkheden 
industrie beperkt. 

• Conflict tussen 
(milieu)ruimte 
industrie versus 
publieksfuncties.  

• Nieuwe vestigings-
wensen zware 
industrie afwegen 
in hoeverre dit 
passend is.   

• Aanbod op ‘De Lus’ 

• Weinig kansrijk. 
Locatie heeft geen 
potentieel op lange 
termijn vanwege 
nabijheid wonen en 
kwetsbare functies. 

Kleinschalige 
(innovatieve) 
bedrijvigheid 

• Interessante locatie 
voor kleinschalige 
(innovatieve) 
bedrijven is gebied 
nabij NS-station. 

• Bedrijven hebben 
behoefte aan zeer 
gemengde locaties. 
Ontmoeting en 
faciliteiten zijn 
belangrijk.  

• Kansrijke locatie in 
stad Schagen is 
een gebied nabij 
NS-station. 

• Hoogwaardige 
bedrijven naar 
Schagen trekken 
(investeren in 
kwaliteit) 

• Kansrijk vanwege 
eigenschappen 
locatie (NS-station, 
voorzieningen, 
reuring vanwege 
locatie tegen stad)   

Bron: Stec Groep, 2019 

 
3 Oranje = weinig kansrijk, Groen = kansrijk, Donkergroen = Zeer kansrijk 
4 Zowel vanuit het perspectief van ondernemers als in relatie met bedrijventerrein Lagedijk en de binnenstad van Schagen. 
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Bijlage: Marktanalyse 
Verscheidenheid aan functies op Witte Paal en toenemende vraag naar alternatieve functies 
Op Witte Paal is momenteel een verscheidenheid aan functies aanwezig. Gemeente Schagen constateert 
ook een toenemende vraag naar (alternatieve) functies. De gemeente wil verzoeken op een positieve wijze 
in behandeling kunnen nemen. In de uitgangspunten van de Routekaart worden verschillende soorten 
functies genoemd. Daarom zoomen we in op de marktvraag. We kijken daarvoor onder andere naar de 
belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende vastgoedsegmenten.  
 
We richten ons daarbij primair op de functies in onderstaande tabellen en maken op hoofdlijnen een 
kwalitatieve analyse. We doen dus niet alleen uitspraken over de marktvraag, maar kijken ook aan welke 
eisen het aanbod moet voldoen. We maken onderscheid tussen: ‘publieksfuncties’ en ‘reguliere 
bedrijventerrein functies’. Bij publieksfuncties neemt de consument een dienst of product af. Denk aan een 
bouwmarkt, huisartspraktijk of sportschool. In enkele gevallen ook met (neven)-activiteiten, zoals horeca. 
Bij reguliere bedrijventerreinfuncties gaat het om Business-to-Business (B2B).  
 
Tabel 7: Marktanalyse ‘publieksfuncties’ 

Functie  Marktvraag doelgroep Eisen- en wensen doelgroep 
Volumineuze detailhandel  

  bestaande situatie 
 

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

Maatschappelijk (gezondheids-en welzijnszorg, educatie) 
 
We kijken voor de analyse van publieksfuncties voornamelijk naar de verwachte toekomstige vraag en 
ontwikkelingen (op hoofdlijn) in de markt. Dit confronteren we met het programma van eisen vanuit de 
eindgebruiker en/of markt. De exacte marktruimte voor deze functies is nu minder relevant. De gemeente is 
vooral op zoek naar onderbouwing in relatie tot locatiekwaliteiten van Witte Paal. De bestaande situatie in 
Schagen en de regio geeft hiervoor een eerste indicatie. 
 
Tabel 8: Marktanalyse ‘reguliere bedrijventerrein functies’  

Functie  Marktvraag doelgroep Eisen- en wensen doelgroep  
MKB-bedrijven  

hectare / vastgoed 
 

                Programma van eisen (zwaardere) industrie 
Kleinschalige (innovatieve) bedrijvigheid 

 
Voor bedrijventerreinen maken we trends en ontwikkelingen en de marktvraag (op hoofdlijn) inzichtelijk. 
Iedere doelgroep heeft zijn eigen specifieke wensen en eisen. Dit geven we overzichtelijk weer voor de 
verschillende functies (programma van eisen; PVE). Om een eerste beeld te krijgen van de vraag naar 
bedrijventerrein maken we gebruik van bestaande ramingen voor Kop van Noord-Holland, de monitor 
Werklocaties Noord-Holland 2019 van provincie Noord-Holland en eigen analyses. 
 
Volumineuze detailhandel 

Marktperspectief winkels gewijzigd: afnemende behoefte aan fysieke winkels 
Het marktperspectief voor fysieke winkels is de afgelopen jaren gewijzigd. Dit is onder andere het gevolg 
van veranderingen in het consumentengedrag. En dat consumentengedrag verandert snel: pakketjes 
worden op ieder moment van de dag bezorgd of afgehaald en consumenten hebben meer mogelijkheden 
zelf te bepalen waar, wanneer en of hij wel gaat winkelen. Dit vraagt aanpassingsvermogen van winkeliers: 
de functie van winkelmeters verkleurt steeds meer van puur de koopfunctie naar een sterker accent op 
gemak, service, beleving en afhaal- of bezorgmogelijkheden. We onderscheiden in onderstaande tabel de 
drie belangrijkste winkelmotieven en trends daarbinnen.  
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Tabel 9: Drie hoofdvormen van winkelgedrag 

Recreatief winkelen Doelgericht winkelen Boodschappen doen 
Recreatief winkelen gaat voor een groot 
deel om de beleving (ontspannen, 
rondkijken, vermaak, ‘dagje uit’). 
Consumenten willen vermaakt worden, 
met een mix van grote winkels met 
interessante aanbiedingen, kleine winkels 
met een verrassend assortiment en 
aanvullende voorzieningen zoals 
restaurants/cultuur/historie. De 
consument is steeds vaker bereid om 
grotere afstanden af te leggen voor 
recreatief winkelen. 

Voor niet-frequent gekochte artikelen (bv. 
doe-het-zelf, meubels, etc.), bekend als 
grootschalige (volumineuze) detailhandel, 
geldt dat de vindbaarheid, zichtbaarheid 
en bereikbaarheid van belang is. Omdat 
de producten laagfrequent gekocht 
worden is de consument bereid om een 
langere afstand af te leggen. 
Combinatiebezoek vindt slechts beperkt 
plaats, hoogstens bij winkels in dezelfde 
branche (bezoek van meerdere meubel- 
of lampenwinkels). 

De aankoop van food en non-food (bv. 
drogist, bloemen, etc.) staat centraal. 
Een compleet assortiment, op korte 
afstand en goede bereikbaarheid/ 
parkeren spelen een belangrijke rol in 
de keuze voor het type winkelgebied. De 
frequentie van winkelen is hoog 
(meerdere keren per week) en vindt 
plaats in de directe omgeving. 

Bron: Stec Goep, 2019 

Voor Witte Paal is vooral doelgericht winkelen relevant. Vooral de sterke groei van de online verkopen leidt 
tot een afnemende en veranderende behoefte aan fysieke winkels. De voorheen groeiende winkelmarkt is 
steeds meer een verdringingsmarkt geworden. Het aantal winkelmeters per inwoner daalt. Ook in regio 
Kop van Noord-Holland (Bron: Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland, 2018). Diverse zelfstandigen 
en winkelketens zijn hierdoor failliet gegaan; of krimpen en focussen op een beperkter aantal locaties in 
grote centra en verzorgingsgebieden. De concurrentie tussen winkelgebieden is daardoor toegenomen.  
 
Marktvraag: winkels blijven belangrijk, maar overcapaciteit is uitdaging 
Hoewel het online-aandeel stijgt zal ook in de nabije toekomst het merendeel van onze aankopen in fysieke 
winkels plaatsvinden. Winkels blijven dus belangrijk, maar de overcapaciteit aan winkelmeters (vvo) is een 
uitdaging (Bron: Rabobank, 2018). Het toekomstige retaillandschap biedt plaats aan diverse spelers zoals 
bricks-and-clicks-retailers 5 die succesvol kanalen aan elkaar verbinden en fysieke winkels blijven inzetten 
als hun meest krachtige voordeel. Daarnaast zullen pure (internationale) online retailers in verschillende 
branches zeer dominant zijn. Voor lokale winkels blijven er kansen, mits zij erin slagen om een echte relatie 
met de klant op te bouwen (Bron: Rabobank, 2019). Uiteraard zijn er verschillen tussen artikelgroepen en 
branches. In deze analyse op hoofdlijnen laten we dit buiten beschouwing. 
 
Het totale winkeloppervlak in de Kop van Noord-Holland is in de afgelopen vijf jaar licht gekrompen en ook 
het aantal winkels is met 5,4% afgenomen. De krimp is zichtbaar in alle branchegroepen, behalve de 
dagelijkse sector (boodschappen). De regio heeft een overcapaciteit aan retail en er is nog een aanzienlijke 
plancapaciteit aanwezig. Zo is op bedrijventerrein Lagedijk (Schagen) een theoretische mogelijkheid voor 6 
hectare perifere volumineuze detailhandel (Bron: Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland, 2018). 
 
Programma van eisen: veel concurrentie; onderscheidend vermogen belangrijk 
Door de veranderende behoefte van consumenten is de concurrentie tussen winkelgebieden toegenomen. 
Grote centra worden groter en doen het goed in de markt, ten koste van middelgrote winkelcentra (‘vlees-
noch-vis’ centra). Kwetsbaar zijn centra met een weinig onderscheidend vermogen. Retailers vertrekken uit 
deze gebieden. Succesvolle winkelgebieden spelen in op de behoefte van de consument. Dit betekent dat 
het winkelen steeds vaker op die plekken zal plaatsvinden waar een volwaardig aanbod voor het dan 
gewenste motief te vinden is. Daarnaast worden consumenten steeds kritischer: ze stellen hogere eisen 
aan aanbod, kwaliteit, service, gastvrijheid, gemak, prijs, bereikbaarheid en vermaak. Aankoopplaatsen van 
voorheen voldoen - in de ogen van consumenten - niet altijd meer. Bijvoorbeeld omdat het assortiment 
niet compleet is, bereikbaarheid/parkeren ondermaats is, of omdat openingstijden niet passen binnen de 
planning van de consument. De consument is door toegenomen mobiliteit en het feit dat men veelal zeer 
goed geïnformeerd is over de kwaliteiten (en prijzen) van winkels en winkelgebieden steeds eerder bereid 
om elders (verder weg of online) inkopen te doen. Het binden van koopkracht aan de eigen gemeente is 
daarom extra uitdagend.  

 
5 Verkoop via meerdere kanalen, zowel fysiek (bricks; bakstenen) als online (clicks; muisklikken). 
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Leisure functies 

Leisure is een groeimarkt, zowel in vraag als in aanbod 
Leisure is een verzamelnaam voor een breed palet aan functies. De omvang van een leisureconcept, de 
thematisering van een concept en het aantal bezoekers kan sterk fluctueren, waardoor ook ruimtelijke 
effecten sterk fluctueren. De sector ‘recreatie’ lijkt landelijk optimaal te profiteren van de aangetrokken 
economie. In vrijwel alle branches (ontspanning, horeca, cultuur) is sprake van groei, onder meer door 
hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer toerisme. Dagrecreatie-
bedrijven zijn sterk conjunctuurgevoelig. De markt zal zich op korte termijn positief ontwikkelen door 
toename van de consumentenbestedingen, dit terwijl de concurrentie groeit. Op langere termijn zal de 
concurrentie verder stijgen, met name door het toenemende aanbod (Bron: Rabobank, 2019).  
 
Marktvraag: bepalen behoefte leisurevoorzieningen niet eenvoudig 
De behoefte aan een specifiek leisureconcept is lastig kwantitatief te duiden. De aantrekkingskracht van 
middelgrote leisureconcepten als een ijsbaan, kartcentrum of bioscoop lopen sterk uiteen: van enkele 
tienduizenden bezoekers per jaar tot een miljoen bezoekers. Het daadwerkelijke bezoekersaantal is sterk 
afhankelijk van het concept, omvang en locaties/bereikbaarheid.  

LEISUREMARKT IS GROEIMARKT, SCHAALVERGROTING NEEMT TOE 

De leisuresector oftewel de vrijetijdssector, is een relatief jonge, maar snelgroeiende, bedrijfstak. Twintig 
procent van het besteedbaar inkomen per huishouden komt terecht in de leisuresector. Landelijk is het 
aantal bezoekers aan dagattracties over de periode 1997-2014 gemiddeld gegroeid met 5% per jaar (Bron: 
ABN AMRO, 2015). Deze toename hangt samen met een toename in inkomen en een stabiele hoeveelheid 
beschikbare vrije tijd. Tegelijkertijd zien we dat de druk op bestaande leisureconcepten toeneemt doordat 
de concurrentie binnen de markt groeit. Vanuit de consument is een blijvende behoefte aan vernieuwing. 
Er vindt een zekere verdringing plaats waarbij sterk ondernemerschap en schaalvergroting het succes 
bepalen. Op korte termijn verwachten we dat de markt zich positief zal blijven ontwikkelen door toename 
van consumentenbestedingen (Rabobank, 2019). 

 
Gemeente Schagen heeft al een ruim leisure-aanbod in relatie tot het aantal inwoners (Bron: Regionale 
Retailvisie Kop van Noord-Holland. Solitaire leisureconcepten zijn in gemeente goed vertegenwoordigd, zo 
blijkt uit gegevens van Locatus (Bron: Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland, 2018). Het leisure-
aanbod verspreid is over de gemeente aanwezig. De vestigingen bevinden zich ook buiten het lokale- of 
regionale centrumgebied en grootschalig cluster. Witte Paal is aangewezen als een grootschalige cluster 
voor volumineuze detailhandel, vanwege de verzorgingsfunctie voor de regio. Het gebied heeft vanwege 
dit cluster een sterke aantrekkingskracht op mensen uit de hele regio. De visie beschrijft dat voorzieningen 
die toegevoegde waarde bieden en ondersteunend zijn zich kunnen vestigen op Witte Paal. Denk aan enige 
horeca en leisure. Let wel; zelfstandig functionerende horeca of leisure, met ruime openingstijden vallen 
daar niet onder. Dat hoort in de centrumgebieden thuis. Een koerswijziging hierin zou betekenen dat de 
gemeente afwijkt van het regionale beleid. 
 
Programma van eisen: leisurevoorzieningen niet eenvoudig vast te leggen in een bestemmingsplan 
Een leisurefunctie is planologisch veelal niet vooraf vast te leggen in een bestemmingsplan. Op basis van 
een benchmark maken we een realistische inschatting van mogelijke onder- of oververtegenwoordiging 
van leisurefuncties. Cijfers op provinciaal niveau laten zien dat solitaire leisureconcepten in provincie 
Noord-Holland in het algemeen gemiddeld vertegenwoordigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
bowlingbaan, indoor speeltuin, escaperoom en trampolinepark. Zie tabel hieronder. 
 
Tabel 10: Dichtheid per 100.000 inwoners/kinderen per leisurefunctie  

Provincie Bowlingbaan Indoor speeltuin Escaperoom Trampolinepark 
Noord-Holland 9,6 5,0 0,69 0,40 
Gemiddeld Nederland 10,1 5,0 0,79 0,20 

Bron: Van Spronsen & partners, 2017; Bewerking Stec Groep, 2019 
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Maatschappelijke functies 

Binnen de functie maatschappelijk kijken we naar gezondheids- en welzijnszorg (hierna: zorgmarkt). Dit is 
in lijn met recente aanvragen en initiatieven voor vestiging op Witte Paal.   
 
De zorgsector verandert; toenemende zorgvraag en oplopende kosten  
De zorgsector is sterk in beweging, vooral ingegeven door toenemende uitgaven. Kostenstijging is onder 
andere afkomstig van een toename van het aantal zorgbehoevenden (door de vergrijzing), technologische 
vooruitgang welke geleid heeft tot een toenemend beroep op dure medicijnen en behandelingen (plus: 
voorheen dodelijke ziekten zijn chronisch geworden), en de toename van het aantal welvaartziekten (denk 
aan obesitas). Het afremmen van de kostenstijging vormt de rode draad in de veranderingen in de zorg. 
Denk aan een beperking van groeibudgetten voor ziekenhuizen door strenge groeilimieten, een forse 
uitkleding van care (verzorging), die betaald wordt uit de Algemene Wet op Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), en het onderbrengen van de zorg voor chronische patiënten en ouderen onder de Wet op 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
 
Marktvraag: zorgmarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid 
Een analyse van de zorgmarkt laat zien dat de zorgmarkt de afgelopen jaren sterk is gegroeid (zie figuur). 
De totale zorguitgaven zijn met circa 20% gestegen in de periode 2009 t/m 2018 naar ruim € 100 miljard, 
veelal ingegeven door een sterke stijging van de zorguitgaven per hoofd van de bevolking in de afgelopen 
tien jaar (van € 4.980 naar € 5.805). De stijging van 2017 naar 2018 is met 3,1% de sterkste toename sinds 
2010. In de meest recente prognose van het CPB (2016) wordt echter verwacht dat in de periode 2018-2021 
zorguitgaven sterker gaan groeien met circa 4,9% per jaar (bij ongewijzigd beleid). Op basis van een 
dubbele vergrijzing (ouderen steeds ouder, en steeds meer ouderen), een toenemende welvaart (een 
rijkere samenleving accepteert minder ongemak) en medisch-technologische ontwikkelingen valt te 
verwachten dat de zorgkosten verder gaan stijgen. 
 
Tabel 11: Ontwikkeling zorguitgaven per hoofd (in €, links) en totale zorguitgaven (in mld. €, rechts) 

 

Bron: CBS, 2019; Bewerking Stec Groep, 2019 

Schagen heeft een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor een kern van een kleine 19.000 inwoners. 
De gemeente telt circa 46.500 inwoners (Bron: CBS, 2019). Dit houdt één op één verband met de regionale 
functie. Belangrijkste opgave is het behouden en verbeteren van deze regionale rol. Een secundaire opgave 
ligt in de spreiding en clustering van voorzieningen. Initiatieven voor een verdere versterking van de 
zorgboulevard zullen worden gestimuleerd en ondersteund (Structuurvisie Schagen, 2011). Daarbij kan 
naast de stationsomgeving ook de zuidzijde van de Zuiderweg in beschouwing genomen worden.  
 
We hebben de kwantitatieve behoefte aan specifieke aanvullende zorgvoorzieningen of gelieerde 
dienstverlening niet in beeld gebracht. Er kan, op termijn, sprake zijn van een ondervertegenwoordiging 
van bepaalde zorgfuncties. We verwachten dat de zorgsector ook de komende jaren verandert en groeit en 
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zou kunnen leiden tot het uitbreiden van de medische- en zorgboulevard rond de Zuiderweg (onder andere 
op Witte Paal). De zuidzijde van de Zuiderweg is hiervoor in beeld. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in 
de actuele (regionale) behoefte aan aanvullende zorgvoorzieningen. 
 
Programma van eisen: andere organisatievormen in de zorg en meer aandacht voor preventie 
Er wordt in Nederland met name ingezet op een andere organisatie van de zorg. Dit kan sinds de 
introductie van (gereguleerde) marktwerking in de zorg. De zorgverzekeraars stimuleren initiatieven die 
zich richten op efficiëntere en betere zorg. We zien binnen de zorgsector ook steeds meer aandacht voor 
preventie. Interessant is dat met name zorgverzekeraars preventie stimuleren. Zij sturen aan op meer 
sporten, veel bewegen (wandelen) en een gezonde levensstijl. Dat geldt in het bijzonder voor de jeugd en 
voor ouderen. Die laatste groep moet zoveel mogelijk zelfredzaam zijn om vitaal te blijven. Preventie heeft 
als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook 
heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk 
stadium op te sporen. Dat vergt goede samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn, thuiszorg, gemeenten, 
welzijn, woningcorporaties, mantelzorgers en marktpartijen. 
 
Reguliere bedrijventerrein functies 

Voor de reguliere bedrijventerreinfuncties (midden- en kleinbedrijf, zwaardere industrie en kleinschalige 
(innovatieve) bedrijvigheid) brengen we de ontwikkelingen en marktvraag per doelgroep op hoofdlijn in 
beeld. We kijken ook aan welke eisen het aanbod moet voldoen om goed in te spelen op de vraag. 
 
Next economy: megatrends op de bedrijventerreinenmarkt en haar ruimtelijke impact 
In onderstaande tabel worden enkele megatrends en ontwikkelingen uiteengezet die (gaan) spelen op de 
bedrijventerreinenmarkt. Dergelijke marktontwikkelingen dwingen bedrijven om op innovatieve manieren 
concurrerend te blijven. Daarbij gaat het om oplossingen als innovaties in bedrijfsprocessen, optimalisatie 
in logistiek (in de supply chain) en verbetering en versterking van arbeid, expertise en kennis. Dergelijke 
trends en ontwikkelingen zullen naar verwachting invloed hebben op de toekomstige ruimtebehoefte van 
bedrijven. Voor meer uitleg over next economy verwijzen we naar ons whitepaper.  
  
Tabel 12: Ruimtelijke impact per next economy trend 

Trend Ruimtelijke eisen 

Circulaire economie 
• Meer vraag naar fysieke- en milieuruimte; 
• Behoefte aan clustering van gelijksoortige bedrijven; 
• Behoefte aan centrale, goed bereikbare locaties. 

Smart Industry 
• Meer vraag naar faciliteiten zoals glasvezel en testlocaties; 
• Efficiënter ruimtegebruik door gedeelde faciliteiten;  
• Clustering ter bevordering van samenwerking en innovaties. 

Robotisering 
• Industrie en logistiek hebben naar verwachting meer ruimte nodig; 
• Slechts 9% van de bedrijven verwacht minder ruimte nodig te hebben 
• Deel bedrijven wordt honkvaster door dure investeringen; 

Open innovatie 
• Behoefte aan gemengde locaties om samenwerking tussen bedrijven, kennis- 

en onderzoeksinstellingen te bevorderen; 
• Fysieke clustering in een campusomgeving voor synergie en symbiose.  

Smart Logistics 
• Meer vraag naar faciliteiten zoals glasvezel en multimodaliteit; 
• Enerzijds behoefte aan XL kavels, anderzijds kleinschalige distributiecentra; 
• Kansen voor gebieden in de eerste schil om stedelijke gebieden. 

Bereikbaarheid 
• Goede ontsluiting belangrijke factor voor het vestigingsklimaat; 
• Zowel ontsluiting via weg, water als openbaar vervoer;  
• Bereikbaarheid middels openbaar vervoer ook belangrijk voor de arbeidsmarkt 

Bron: Stec Groep, 2019.  

https://stec.nl/stec-groep-whitepaper-next-economy/
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Marktvraag: meest recente prognose werklocaties dateert van 2013 
De laatste prognose werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) opgesteld voor Noord-Holland Noord 
dateert van 2013. De parameters voor deze prognose zijn dusdanig verouderd dat de raming waarschijnlijk 
geen reëel beeld geeft van de ruimtevraag. Het basisjaar van de werkgelegenheidsgegevens is 2012 (en het 
peiljaar van de gegevens 2011). Voor de volledigheid beschrijven we de uitkomsten van de raming. Er 
worden drie scenario’s geschetst. Voor regio Kop van Noord-Holland is de ruimtevraag per scenario 
weergegeven in onderstaande tabel.  
 
Tabel 13: Ruimtevraag bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland, per scenario (netto hectare)  

Kop van Noord-Holland 2012-2020 2020-2030 2030-2040 2012-2040 
Basisscenario 26 -3 0 23 
Economisch impuls 39 8 15 62 
Zorgvuldig ruimtegebruik 17 -10 -3 4 

Bron: BCI, 2013; Bewerking Stec Groep, 2019 

De ruimtevraag laat na 2020 een kentering zien, waarbij deze vanaf 2020 soms negatief is (basisscenario en 
zorgvuldig ruimtegebruik). Het scenario economisch impuls komt uit op een ruimtevraag van ongeveer 62 
hectare in de periode 2012 t/m 2040 6. Ongeacht het scenario was er in Kop van Noord-Holland sprake van 
een groot overaanbod. Op basis van de prognose heeft Stec Groep een advies uitgebracht (2015) om het 
overaanbod terug te dringen. Hierna is een vervolgstrategie opgesteld (Stec Groep, 2016), welke door de 
gemeenten en provincie is opgenomen in een regionaal convenant werklocaties Kop van Noord-Holland. 
Hierin staan afspraken over het realiseren van een gezonde bedrijventerreinmarkt. 

AFSPRAKEN CONVENANT WERKLOCATIES KOP VAN NOORD-HOLLAND 

In 2016 is afgesproken om 53 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein (situatie 2015) beschikbaar te 
houden voor de markt (A-lijst). Daarnaast kon 47 hectare worden aangehouden als strategische reserve. 
Circa 17 hectare hiervan was hard (vastgesteld bestemmingsplan). De overige 30 hectare kan pas hard 
gemaakt worden na het doorlopen van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Over 69 hectare is 
bepaald dat het niet verder ontwikkeld zou worden.  
 
Voor de kleinschalige, lokale vraag is voldoende aanbod beschikbaar op de A-lijst. Ook is dit aanbod 
genoeg gespreid aanwezig over de regio. Elke gemeente heeft meer dan voldoende ontwikkelruimte voor 
de lokale bedrijvigheid (kleinschalig segment met kavels tot 2.000 m²). Op termijn kan er wel behoefte zijn  
aan aanbod in het meer grootschalig segment (> 2.000 m², met nadruk op kavels > 1 hectare). 

 
We brengen hieronder de ontwikkeling op de bedrijventerreinenmarkt vanaf 2012 in beeld. Een 
modelmatige prognose voor bedrijventerreinen berekent namelijk de toename van het netto ruimtebeslag 
van bedrijventerreinen. Kortom: hoeveel extra bedrijventerrein is er in de afgelopen periode gerealiseerd?   
 
Veel uitgifte in periode 2012 t/m 2018: circa 71,7 hectare  
Ten tijde van de raming was er in regio Kop van Noord-Holland in totaal circa 500 hectare netto areaal 
bedrijventerrein (Bron: IBIS, 2012). In de periode 2012 t/m 2017 is dit gegroeid naar bijna 572 hectare. Dit 
betekent een toename van circa 58 hectare. (Bron: IBIS 2018 en Monitor Werklocaties 2019). Het gaat 
hierbij enkel om gerealiseerde uitgifte door groei van het bedrijfsleven (lees: uitbreidingsvraag). Er heeft 
namelijk geen transformatie/onttrekking van bedrijventerrein (naar bijvoorbeeld wonen) plaatsgevonden.  
 
De realisatie van 71,7 hectare (2012 t/m 2018) ligt ruim boven alle scenario’s uit de prognose van 2012. Het 
scenario economisch impuls ging uit van circa 39 hectare vraag t/m 2020. Wanneer we inzoomen op de 
uitgifte valt op dat Agriport A7 een zeer groot aandeel heeft in de uitgifte van circa 70% (circa 49,6 hectare). 

 
6 We merken op dat hierbij wordt uitgegaan van het meest optimistische scenario, waarbij beleidsmatig stevig en met succes wordt 
ingezet op de vijf speerpuntclusters in Noord-Holland Noord, incluis De Kop. De regio moet dit zien waar te maken. Prognoses uit het 
verleden zijn vaak te optimistisch gebleken.  
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De uitgifte op Agriport A7 betreft vooral gronduitgifte aan (boven)regionaal georiënteerde bedrijvigheid in 
het grootschalige segment. Dit zijn bedrijven actief in de agribusiness, maar ook datacenters. Het gaat om 
bedrijven in verschillende sectoren, zoals (groot)handel, logistiek en industrie. Naar verwachting is ook de 
gerealiseerde kaveluitgifte op Kooypunt en (gemeente Den Helder) het Venster (Hollandse Kroon) voor een 
groot deel afkomstig van regionale bedrijven. Het gaat dan om bedrijven die zich op regionaal niveau 
oriënteren bij hun locatiekeuze. Van belang zijn bijvoorbeeld de belangrijke vervoerscorridors (weg, spoor, 
water, lucht). Meestal gaat het om een beperkt aantal bedrijven (maar grote oppervlakten) en daarmee een 
belangrijk aandeel in de ruimtevraag. Overige uitgifte heeft plaatsgevonden aan lokaal regulier midden- en 
kleinbedrijf. Op basis van de meest recente Monitor Werklocaties Noord-Holland (2019), schatten we in dat 
het in de afgelopen periode (2012 t/m 2018) gaat om slechts enkele hectares per gemeente.  
 
In de praktijk zien we dat ook stedelijke functies/voorzieningen steeds vaker een plek zoeken op 
bedrijventerreinen. Voorwaarde is wel dat deze is gelegen op korte afstand van het centrum) of aan de 
rand van de stad/kern. Dit zijn marktconforme locaties die interessant zijn vanuit financieel-economische 
overwegingen (goedkoper), maar ook vanwege de goede auto- en OV-bereikbaarheid. In de praktijk uit dit 
zich in een toenemende functiemenging. 
 
Hard planaanbod in Kop van Noord-Holland bestaat uit gemengd bedrijventerrein 
In regio Kop van Noord-Holland bestaat het planaanbod uit gemengd regulier bedrijventerrein. Dit zijn 
locaties met een hindercategorie 1, 2, 3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid. Vooral geschikt voor 
vestiging van lokaal/regionaal midden-en kleinbedrijf (MKB). De beschikbare harde plancapaciteit in Kop 
van Noord-Holland is per 1-1-2020 nog aanzienlijk, namelijk circa 33 hectare. Zie onderstaande tabel.   
 
Tabel 14: Harde plancapaciteit 1-1-2020 (exclusief havengerelateerd terrein) 

Gemeente Bedrijventerrein Type terrein Beschikbaar (uitgeefbaar) 

Den Helder 

De Dogger Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

4,2 hectare 

Kooypunt Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep regionaal 

15,7 hectare 

Hollandse Kroon 

Den Oever-Zuid/Kom Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

0,7 hectare 

Het Venster Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep regionaal 

0,2 hectare 

Hoornseweg Middenmeer Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

1,5 hectare 

Industrieweg Middenmeer Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

0,8 hectare 

Kruiswijk I en II Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

0,9 hectare 

Kruiswijk III Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep lokaal 

3,0 hectare 

Schagen Lagedijk Gemengd bedrijventerrein 
– doelgroep regionaal 

6,0 hectare 7 

Totaal: 33,0 hectare 

Bron: Monitor Werklocaties Noord-Holland, 2020; Bewerking Stec Groep, 2020 

Geen uitgeefbaar planaanbod op Witte Paal; nog circa 6 hectare op Lagedijk 
In gemeente Schagen is in 2017 circa 2,5 hectare nieuw bedrijventerrein uitgegeven op Kolksluis (’t Zand) 
en 0,4 hectare op Witte Paal. Daarmee zijn beide bedrijventerreinen volledig uitgegeven. Wat resteert is 
circa 6 hectare bedrijventerrein op Lagedijk. Het deelgebied wordt ‘de Lus’ genoemd. De Lus (Lagedijk) 
richt zich op grootschalige (watergebonden) zwaardere bedrijvigheid (Kanaalzone), middelzware industrie 
en kleinschalige hoogwaardige bedrijvigheid (Binnengebied) en divers midden- en kleinbedrijf (Randzone). 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte). 

 
7 Begin 2020 zijn op bedrijventerrein Lagedijk, deelgebied ‘de Lus’, drie kavels verkocht. In totaal ruim 6.500 m². 
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Midden- en kleinbedrijf: belangrijkste vestigingseisen  
Door wijzigende trends (zie ruimtelijke impact van next economy megatrends) veronderstellen we dat de 
raming geen reëel en compleet beeld meer laat zien van de vraag naar bedrijventerrein anno 2019. We 
zetten voor reguliere midden- en kleinbedrijf de belangrijkste actuele vestigingseisen en wensen op een rij. 
Vanzelfsprekend hebben segmenten binnen het MKB, zoals productie en bouw, logistiek en handel en 
dienstverlening eigen specifieke eisen. Deze specificering is op hoofdlijnen aangegeven. 
 
Tabel 15: Programma van eisen: Midden- en kleinbedrijf (MKB) 

  
Impressie 
 

  
Ligging Voor zowel logistiek en handel als productie en bouw is perifere ligging gewenst, i.v.m. opslag en 

vele vervoersbewegingen. Hoe grootschaliger de bedrijfsactiviteiten zijn, is een plek verwijderd of 
aan de rand van een woonwijk wenselijk. Bij kleinschalige activiteiten is een plek dichtbij klant en 
woonplek van toevoegde waarde. Vooral de sector dienstverlening heeft een wens dichtbij stedelijke 
centra gevestigd te zijn. Liefst met een goede OV-bereikbaarheid.  

Arbeidsmarkt Kwantitatieve omvang voor logistiek en handel zeer relevant criterium (toenemend belang aan 
hoogwaardige arbeidsmarkt). Vanuit productie en bouw vooral vraag naar lager en middelbaar 
opgeleid personeel. Voor dienstverlening is opleidingsniveau, arbeidsethos en/of flexibele 
inzetbaarheid van groter belang, vanwege toenemende ict-gerelateerde werkzaamheden. 

Bereikbaarheid weg Vestiging aan doorgaande wegen (radialen) kan in veel gevallen sufficiënt zijn; echter een directe 
bereikbaarheid aan N-wegen of A-wegen is een pré. Vooral voor de logistiek en handel.  

Bereikbaarheid multimodaal Voor deze doelgroep geen relevant criterium. 
Bereikbaarheid OV Bereikbaarheid OV is een pré, geen doorslaggevend criterium. Voor dienstverlening wel relevant. 
MKB-bedrijven Logistiek en handel Productie en bouw Dienstverlening 

- Kavelomvang • doorgaans > 5.000 m² • voor kleiner segment (< 1ha) • overwegend 2.000-5.000 m² 
- Milieucategorie • 2 en 3, bij uitzondering 4 • 3, bij uitzondering 4 • max. 2 
- Bouwhoogte • 14-20 meter, bij uitzonder 

hoger dan 20 meter 
• 14-20 meter, vrijstelling tot 

hoger mogelijk 
• vooral 8 meter, meerlaags 

tot 20 meter mogelijk 
Marktgebied • Veelal primair (boven)lokaal of subregionaal, in enkele gevallen regionaal. 

• Vaak een sterke lokale binding, vanwege onder andere herkomst werknemers, locatie 
leveranciers, primaire afzetmarkt. Maar ook vanwege zachte factoren als historie, inbedding in de 
lokale gemeenschap en verbondenheid van eigenaar/directeur met plaats en gemeente. 

Bron: Stec Groep, 2019 

(Zwaardere) industrie: actuele ontwikkelingen en kenmerken  
Voor (zwaardere) industrie brengen we de actuele ontwikkelingen en kenmerken van de vraag inzichtelijk 
in onderstaande kader. Dit doen we aan de hand van ons industrieonderzoek samen met tien provincies, 
waaronder provincie Noord-Holland. De verwachte ruimtegroei van industrie is groter dan voorspeld. 

RUIMTEGROEI INDUSTRIE GROTER DAN VOORSPELD 

De industrie groeit als kool en vraagt meer ruimte op bedrijventerreinen. Groei van de economie, maar 
vooral structurele ontwikkelingen als circulaire economie, energietransitie en robotisering, stuwen de 
industriële investeringen en ruimtevraag. Terwijl veel prognosemodellen een krimp voorspelden, ging 20 
tot 30% van de nieuwe bedrijfsgrond in de afgelopen vier jaar naar industriebedrijven. Tot 70% van de 
industriebedrijven verwacht komende jaren nieuwe investeringen te doen in deze trends en hierdoor 
meer ruimte nodig te hebben. Dit vraagt betere prognoses, (regionale) visie en actie gericht op ‘Next 
Economy’ bedrijventerreinen.   
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NEXT ECONOMY TRENDS: EFFECT OP RUIMTE DOOR ROBOTISERING, CIRCULAIR, ENERGIETRANSITIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De industrie is goed voor 60% van alle Research&Development (R&D) uitgaven in Nederland en de 
toegevoegde waarde is de laatste 20 jaar met 30% gegroeid. Tegelijkertijd daalt het aantal banen in de 
industrie. Een daling in het aantal banen wordt vaak direct verbonden aan een dalende ruimtebehoefte. In 
veel prognoses wordt nu nauwelijks rekening gehouden met de effecten van trends als circulaire 
economie, energietransitie en robotisering. Onderzoek van Stec Groep laat zien dat tot 70% van de 
industriebedrijven verwacht dat het ruimtegebruik hierdoor juist stijgt. Nieuwe ‘smart’ productielijnen, 
circulaire ontmantelings- en opslagfaciliteiten en robots vragen vaak meer ruimte dan werknemers. 
 
Daarbij moet meer aandacht zijn voor de grote diversiteit van de industrie. Dé industrie bestaat niet, blijkt 
uit het onderzoek. Het ruimtegebruik, de mate waarin de trends spelen en het toekomstperspectief van de 
industriële bedrijfstakken variëren zeer sterk. Inzicht hierin is essentieel voor goede prognoses en beleid. 
Provincies, regio’s en gemeenten moeten daarom werk maken van (big) dataverzameling en dynamische 
monitoring van trends in het industriële ruimtegebruik.  
 
Niet alleen kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief 
Het onderzoek laat zien dat de trends ook impact hebben op de industriële vestigingseisen en 
locatiekeuzes. De groei in circulaire activiteiten vraagt bijvoorbeeld meer locaties om reststromen, met 
bijbehorende hinder en faciliteiten, te kunnen bundelen, ontmantelen, scheiden en hergebruiken. Verder 
vraagt circulariteit meer samenwerking in de keten. Nieuwe productietechnieken, zoals robots en 3D 
printen, kunnen tegelijkertijd zorgen voor (potentieel) schonere en stillere bedrijven, die weer makkelijker 
mengen met andere functies. Klink hier voor meer informatie over het volledige onderzoek  

 
Kleinschalige (innovatieve) bedrijvigheid: open innovatie, samenwerking en clustering  
Gemeente Schagen wil richting de toekomst inzetten op (kleinschalige) hoogwaardige en innovatieve 
bedrijvigheid (Bron: Structuurvisie 2025, Routekaart Witte Paal). Deze bedrijven maken vaak gebruik van 
(gedeelde) faciliteiten en hebben veelal baat om in elkaars nabijheid gevestigd te zijn, bijvoorbeeld op een 
campus of duidelijk afgebakend gebied. Faciliteiten kunnen zo gedeeld worden en de compactheid van het 
gebied faciliteert actief samenwerking en ontmoeting ten gunste van innovatie. We zien vaak dat clustering 
bij dergelijke bedrijven afhangt van de mate waarin synergie en symbiose kan ontstaan rondom producten, 
(productie)processen en/of kennis. ‘Open innovatie’ begint vaak met informele contacten. Fysieke nabijheid 
(clustering) werkt dit soort contacten in de hand. 
 
Ontmoeting en faciliteiten zijn de leidende ‘vestigingsfactor’. Het gaat dus niet zozeer om ruimtelijke 
kenmerken als kavelomvang, milieucategorie en bouwhoogte, maar juist om de aanwezigheid van een 
cluster van bestaande bedrijvigheid of een anchor tenant (‘ankerbedrijf’), directe betrokkenheid van 
kennisinstellingen en onderzoeksfaciliteiten, maar ook de nabijheid van talent en kennis. Witte Paal en 
gemeente Schagen voldoen (nog) niet aan dergelijke belangrijke sleutelvoorwaarden, maar de potentie is 
zeker aanwezig vanwege de aantrekkelijke omgeving (NS-station, voorzieningen, mix van functies, ect.).  

https://bit.ly/2FE4OIP
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Bijlage: Beleidscontext 
Regionaal convenant werklocaties Kop van Noord-Holland 
In 2016 is er een convenant vastgesteld met betrekking tot de werklocaties in regio Kop van Noord-Holland 
(gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en provincie Noord-Holland). Doel hiervan zijn 
sterke regionale afspraken over de planning van bedrijventerreinen. Daarmee beogen de partijen een 
actieve regionale samenwerking voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de bedrijfsruimtemarkt in 
de regio. In het convenant staan afspraken over het verminderen van de geprogrammeerde hectaren 
bedrijventerrein. De regio had te kampen met een fors overaanbod aan bedrijventerrein.  
 
Daarnaast zien de partijen de urgentie om gezamenlijk actie te ondernemen om de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen versneld op te pakken omdat wachten kan leiden tot een ongewenst proces 
van ruimtelijke, economische en sociale verwaarlozing. 
 
Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland 2018 
In januari 2019 heeft gemeente Schagen de regionale retailvisie Kop van Noord Holland 2018 vastgesteld. 
De huidige retailstructuur vormt in grote lijnen het uitgangspunt voor de toekomstige regionale structuur. 
Er worden drie typen gebieden onderscheiden: regionale centrumgebieden (waaronder de binnenstad van 
Schagen), lokale centrumgebieden en clusters grootschalige (volumineuze) detailhandel. Witte Paal is 
samen met bedrijventerrein Ravelijn in Den Helder de aangewezen locatie binnen Kop van Noord-Holland 
voor grootschalige detailhandel. Beide locaties hebben al een belangrijke verzorgingsfunctie voor de regio, 
zowel in de verzorging van inwoners als het bieden van diversiteit in type vestigingslocaties voor retailers.  
 
Belangrijke opgave voor beide clusters is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, uitstraling en sfeer in 
de gebieden. In Schagen wordt ingezet op concentratie van grootschalig aanbod naar Witte Paal. Aanbod 
elders in de gemeente, zoals op bedrijventerrein Lagedijk wordt verleid te verplaatsen.  

ATUALISERING BESTEMMINGSPLAN LAGEDIJK 

Gemeente Schagen is aan de slag met een nieuw bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Lagedijk. Dit 
bedrijventerrein ligt ten noordoosten van Schagen. Het bestemmingsplan wordt als omgevingsplan 
opgesteld. Het betreft een zogeheten ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’. Het plan loopt vooruit 
op de aanstaande Omgevingswet. Bij het opstellen van de planregels wordt uitgegaan van het ‘ja, mits’-
principe in plaats van ‘nee, tenzij‘-principe. In het plan wordt gebruik gemaakt van een gebiedsindeling 
gebaseerd op de gewenste fysieke functies en de mogelijke milieuhinder. Onderdeel van de actualisering 
(naar een omgevingsplan Lagedijk) is een brancheringsregeling, waarin de gebruiksmogelijkheden voor 
volumineuze detailhandel op het bedrijventerrein worden ingeperkt (concentreren in deelgebied Fok en 
verder te beperken tot reeds gevestigd aanbod).  

 
Structuurvisie 20258 
De structuurvisie 2025 van gemeente Schagen (voormalige gemeente voor de fusie) is vastgesteld in 
februari 2011. Schagen zet in op intensieve en innovatieve bedrijvigheid en efficiënt ruimtegebruik. 
Schagen ziet goede kansen door de centrale ligging, goede bereikbaarheid (waaronder het openbaar 
vervoer) en de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De gemeente wil niet meer uitgaan van traditionele 
bedrijventerreinen, maar hoogwaardige werklandschappen ontwikkelen. Vanuit de regionale functie die 
Schagen vervult zijn de sectoren zorg en onderwijs kansrijk. Daarnaast worden ook bedrijven met een 
regionale oriëntatie, (perifere) volumineuze detailhandel, thuiswerkers, bedrijfsverzamelgebouwen met 
aanbod servicediensten, gespecialiseerde technologiebedrijven in relatie tot Hi-tech kansrijk geacht. Dit 
vraaggericht en adaptief. Met andere woorden; kansen pakken en anticiperen op de toekomst. 

 
8 Gemeente Schagen start binnenkort met het opstellen van een nieuwe gemeentebrede Omgevingsvisie. 
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Om hoogwaardige bedrijven, naar Schagen te trekken zal er geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit 
en het imago van de stad als geheel. De overheid speelt hierbij een randvoorwaarden scheppende rol. 
Schagen zal zich inspannen voor onderscheidende werklandschappen met een hoge omgevingskwaliteit 
en een hoge beeldkwaliteit van gebouwen. Aantrekkelijke vestigingsfactoren voor bedrijven kunnen zijn: 
moderne communicatienetwerken, de gunstige ligging, de prettige woonomgeving, voorzieningen 
(bijvoorbeeld kinderopvang) en de uitnodigende omgeving. 
 
Coalitieprogramma 2018-2022 
De gemeente Schagen wil ruimte geven aan ondernemers. Bij nieuwe vestigingswensen van zware 
industrie zal de gemeente zich afvragen of het passend is. Schagen wil bestaande bedrijven voldoende 
ruimte bieden om te groeien en nieuwe bedrijven aantrekken vanwege het gunstige vestigingsklimaat. Bij 
bedrijfsvestiging geldt niet langer ‘nee, mits’, maar ‘ja, tenzij’!  
 
Achtergrond: van Routekaart naar toekomststrategie 
Gemeente Schagen krijgt in toenemende mate initiatieven/verzoeken voor de vestiging van andersoortige 
functies dan ‘traditionele’ bedrijventerreinfuncties op Witte Paal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kartbaan 
en het fitnesscentrum. Door de vestiging van verschillende functies ontwikkelt bedrijventerrein Witte Paal 
zich steeds meer als een gemengde stedelijke werklocatie. U wilt meebewegen met deze ontwikkeling en 
ruimte bieden aan ondernemers, maar wel een gedegen afweging kunnen maken. Waar op Witte Paal 
kunnen we ruimte bieden aan andersoortige (economische) functies en waar niet?  

ROUTEKAART WITTE PAAL 

De ruimtelijke economische Routekaart Witte Paal is vastgesteld door het college van B&W in juni 2018.  
In de Routekaart staan verschillende uitgangspunten. De nadruk ligt op het ontwikkelen van Witte Paal tot 
een stedelijke werklocatie met een bredere functiemenging en flexibilisering. Hierdoor ontstaan kansen 
voor innovatie en recreatieve activiteiten en ontmoetingsplekken. Nieuwe ontwikkelingen op Witte Paal 
moeten niet concurrerend zijn met de binnenstad, maar dienen deze – waar mogelijk – juist te versterken. 
Ondernemers en eigenaren moeten betrokken worden bij de nadere uitwerking. Het gaat onder andere 
om de vestiging van perifere volumineuze detailhandel, publieksfuncties waaronder leisure en 
nieuwvestiging van bedrijven in een zwaardere milieucategorie (vanaf cat. 4).  

 
Een gedragen, flexibele en toekomstgerichte strategie voor Witte Paal 
De uitwerking van de Routekaart moet leiden tot een gedragen, flexibele en toekomstgerichte strategie 
voor Witte Paal waarmee we als gemeente de juiste afwegingen kunnen maken bij nieuwe initiatieven. Het 
gemeentelijk afwegingskader moet ondersteunen bij het maken van keuzes over welke functies wel toe te 
staan op Witte Paal, welke functies niet en welke functies bijvoorbeeld onder voorwaarden (‘ja, mits…’). 
Daarnaast moet een visiekaart/kansenkaart duidelijkheid en zekerheid bieden aan ondernemers, eigenaren 
en investeerders. Tijdens het proces wordt om input gevraagd van vastgoedeigenaren, ondernemers en 
andere betrokkenen. Dit om te komen tot een breed gedragen ontwikkelrichting.  
 
Op Witte Paal naar verwachting vooral sprake van economische/maatschappelijke veroudering 
Bedrijventerrein Witte Paal stond op de prioriteitenlijst van het Provinciaal Herstructureringsprogramma 
(PHP 2014-2017) en het Regionaal convenant werklocaties Kop van Noord-Holland (2016) met als label 
maatschappelijke en economische veroudering. De provincie stimuleert met verschillende regelingen 
herstructurering en beheer, duurzame maatregelen, transformatie en aanleg van digitale infrastructuur. Het 
gaat om subsidieregelingen voor Herbestemming en Intelligent Ruimtegebruik van Bedrijventerreinen 
(HIRB) voor fysieke maatregelen en voor maatregelen ter Ondersteuning van Toekomstbestendige 
Werklocaties (OTW). Op Witte Paal is voornamelijk sprake van een economische/maatschappelijke 
veroudering, zo taxeren we. Veranderingen in marktontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag en dit 
heeft effect op de locatie. Uiteraard is de noodzaak tot herstructurering subjectief. Vanuit de overheid 
wordt veroudering vaak anders ‘beleefd’ dan vanuit een bedrijf/ondernemer.  
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