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Er zijn voldoende 

vestigings- en 

uitbreidingsmogelijkhede

n voor bedrijven binnen 
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sectoren 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaat 1.2     

De fysieke ruimte om te 

ondernemen is 

kwantitatief op niveau 

 

 

 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

Samen met het bedrijfsleven 

de ruimtebehoefte te 

inventariseren en deze 

behoefte te spiegelen aan de 

ruimte die onze 

bestemmingsplannen bieden. 

N.a.v. behoefte 

bestemmingsplannen 

actualiseren. 

N.a.v. 

behoefte 

bestemmings

plannen 

actualiseren. 

N.a.v. 

behoefte 

bestemmings

plannen 

actualiseren. 

Al onze 

bestemmings-

plannen 

tezamen 

bieden 

voldoende 

ruimte voor 

uitbreidings- en 

vestigingsbe-

hoefte van 

onderne-

mingen 

 Zaadverdelingsbedrijven vestigen zich op de bekende vier locaties die zijn aangewezen 

 Het Van Blanckendaell Park mag uitbreiden, waarbij aandacht is voor beperking van de overlast voor 

omwonenden 

 Ondersteunen van groeiplannen van recreatieondernemers 

 

Zorgen voor actuele bestemmingsplannen waarin wordt voorzien in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van 

ondernemers.  Indien mogelijk verkopen en opleveren van (bouwrijpe) grond t.b.v. vestiging of uitbreiding. 

 

Besluitnemend 

 

 

Bestemmingsplannen met voldoende mogelijkheden tot uitbreiding en vestiging. 



Resultaat 1.3 

De fysieke ruimte om te 

ondernemen is kwalitatief 

op niveau 

 

Samen met het bedrijfsleven 

(bedrijventerreinen/winkelcen

tra) aanvraag voor een KVO-

certificaat (Keurmerk Veilig 

Ondernemen) indienen.  

 

Samen met de agrarische en 

de  toeristische sector en 

natuurorganisaties  

inventariseren waar 

knelpunten en mogelijkheden  

liggen 

Voorzieningen treffen 

voor KVO-certificaat. 

 

 

 

 

Aanpakken knelpunten 

en uitwerking 

mogelijkheden 

(landschaps-

ontwikkelingsplan) 

 

 

 

 

Voorzieningen 

treffen voor 

KVO-certificaat. 

 

 

 

Aanpakken 

knelpunten en 

uitwerking 

mogelijkheden 

(landschaps-

ontwikkelings-

plan) 

 

Voorzieninge

n treffen voor 

KVO-

certificaat. 

 

 

Aanpakken 

knelpunten 

en uitwerking 

mogelijk-

heden 

(landschaps-

ontwikkelings-

plan) 

 

Alle bedrijfslocaties 

(bedrijventerreinen/win

kelcentra) hebben een 

KVO-certificaat.  

 

 

De mogelijke 

knelpunten en kansen  

voor de agrarische en 

toeristische sector en 

natuur zijn in beeld 

gebracht en waar 

mogelijk en wenselijk 

opgelost in 

bestemmingsplannen. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

 Integrale aanpak van onderhoud en beheer  

 Faciliteren van initiatiefnemers van (grote) duurzame-energieprojecten. 

 Aanpakken van het centrum van Warmenhuizen 

 Innovatie door nieuwe vormen van recreëren te ondersteunen 

 

 

 

Het plegen van onderhoud, daar waar het onze verantwoordelijkheid betreft. Zorgen voor actuele 

bestemmingsplannen waarin zowel ruimte voor de agrarische sector, als voor toerisme, recreatie en natuur wordt 

geboden. 

 

 

Besluitnemend 

 

KVO, Schagen in cijfers factsheet leefbarometer 



Resultaat 1.4 

Het aantal regels voor 

ondernemers is 

verminderd 

In het kader van de pilot 

“ontslakken” wordt bij twee 

concrete projecten in twee 

verschillende sectoren de 

gemeentelijke regelgeving 

onder loep genomen. 

Invulling geven aan project 

“ontslakken”. 

Invulling 

geven aan 

project 

“ontslakken”. 

Invulling 

geven aan 

project 

“ontslakken”. 

Zijn er geen 

gemeentelijke 

regels meer, 

waarvan nut 

en noodzaak 

niet zijn 

aangetoond. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

 Zondagopenstelling per kern op initiatief van de lokale winkeliersvereniging 

 Beperken van knellende gemeentelijke regelgeving 

 

 

 

Verminderen van het aantal gemeentelijke beleidsregels 

 

 

Besluitnemend 

 

 

Bewijs van Goede Dienst, Norm 10 of hoger; checklist minder regels 

Resultaat 1.5  

De dienstverlening aan 

en samenwerking met het 

bedrijfsleven is verbeterd. 

 

Ondernemers Federatie 

Schagen (OFS) betrekken bij 

de voorbereiding van de 

gemeentelijke besluitvorming 

Inventariseren mogelijkheden 

optimaliseren gemeentelijk 

bedrijvenloket 

Ondernemers Federatie Schagen 

(OFS) betrekken bij de 

voorbereiding van de 

gemeentelijke besluitvorming 

Optimalisering van het 

gemeentelijk bedrijvenloket 

Ondernemers 

Federatie 

Schagen 

(OFS) 

betrekken bij 

de voorberei-

ding van de 

gemeente-

lijke 

besluitvor-

ming 

Geoptimali-

seerd 

bedrijvenloket 

Ondernemers 

Federatie 

Schagen 

(OFS) 

betrekken bij 

de 

voorbereiding 

van de 

gemeente-

lijke 

besluitvor-

ming 

Een score van 

norm 8 of 

hoger voor het 

Bewijs van 

Goede Dienst 



Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

 Het realiseren van één ondernemersloket waarin de bedrijfscontactfunctionarissen bemiddelen in de ambtelijke 

organisatie voor de ondernemers en verbindingen leggen tussen verschillende lokale ondernemers om de 

economie te versterken 

 Na een gedragen verzoek van ondernemers faciliteert de gemeente het oprichten van een ondernemingsfonds 

met voeding uit een opslag op de OZB voor ondernemers 

 

Het betrekken van de OFS bij de voorbereiding van de gemeentelijke besluitvorming, verminderen van het aantal 

gemeentelijke beleidsregels en het optimaliseren van het gemeentelijke bedrijvenloket. 

 

Besluitnemend 

 

 

Bewijs van Goede Dienst, Norm 8 of hoger (toegankelijkheid en bereikbaarheid). 

Resultaat 1.6 

De frequentie van 

controle is afgestemd op 

veiligheid en 

naleefgedrag 

Opstellen van een 

handhavingsbeleid 2014-

2018.Opstellen van een 

handhavingsprogramma 

en -jaarverslag. 

 

Opstellen van een 

handhavingsprogramma 

en-jaarverslag. 

Opstellen van 

een 

handhavings

programma 

en 

jaarverslag. 

Opstellen van 

een 

handhavings

programma 

en-

jaarverslag. 

Opstellen van  

Handhavings-

beleid 2018-

2022. 

Opstellen van 

een 

handhavings-

programma 

en jaarverslag. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 
 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

 Balans aanbrengen tussen beperking van regelgeving en controle op bouw en verbouw enerzijds en veiligheid 

anderzijds 

 De Milieudienst opdracht geven om een plan op te stellen om bedrijven die zich aan de regels houden minder te 

controleren 

 

 

 Controlerend. Komen de voorgestelde prioriteiten overeen met de signalen uit de samenleving. 

 

Besluitnemend 



Indicator 

 

 
 
 

De ondernemers ervaren de controles als zinvol en redelijk (BvGD norm %). 

  

Resultaat 1.7  

De economische structuur 

in de regio is versterkt. 

 

Participeren in de publieke 

uitvoeringsagenda De Kop 

Werkt, trekker zijn van het 

cluster vrijetijdseconomie 

en het leveren van 

capaciteit voor projecten 

uit de publieke 

uitvoeringsagenda. 

 

Deelnemen aan diverse 

projecten van de 

provincie en het 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord die 

bijdragen aan het 

versterken van de 

regionale economie 

 

Uitvoering 

geven aan 

jaarprogram

ma De Kop 

Werkt en 

mee werken 

aan 

projecten 

van de 

provincie en  

ONHN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

geven aan 

jaarprogram

ma De Kop 

Werkt en 

mee werken 

aan 

projecten 

van de 

provincie en  

ONHN. 

 

 

Uitvoering 

geven aan 

jaarprogramm

a De Kop 

Werkt en mee 

werken aan 

projecten van 

de provincie 

en  ONHN. 

 

 

Het bereiken van voortgang 

in de realisatie van de 

doelstellingen uit het 

regionale 

uitvoeringsprogramma De 

Kop Werkt en in de 

projecten van de provincie 

en het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 Herijken taken regio VVV 

 Actief zoeken naar projectsubsidies bij andere overheden en fondsen 

 



Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

 

Indicator 

Het leveren van capaciteit voor het programmateam en voor diverse projecten uit het 

uitvoeringsprogramma van De Kop Werkt, deelnemen aan diverse projecten van het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord. 

 

Besluitnemend 

 

 

 

Voortgang in de Transformatiemonitor regio Kop van Noord-Holland en de Monitoring jaarplan 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord . 

 

Resultaat 1.8  

Schagen kent een 

verbeterd woonklimaat 

 

Uitwerking geven aan de  

lokale woonvisie en het 

woningbouwprogramma 

dat hier bij hoort. 

 

Participeren in het 

opstellen van een 

regionaal 

woningbouwprogramma. 

 

Uitvoering geven aan de  

klimaatvisies, waaronder 

iInwoners stimuleren om 

woningen te isoleren en 

duurzame energie te 

gebruiken 

 

 

Uitwerking 

geven aan 

de  lokale 

woonvisie en 

het 

woningbouw-

programma 

dat hier bij 

hoort. 

 

Uitvoering 

geven aan 

de  

klimaatvisies, 

waaronder 

inwoners 

stimuleren 

om woningen 

te isoleren en 

duurzame 

energie te 

gebruiken 

 

Uitwerking 

geven aan 

de  lokale 

woonvisie en 

het 

woningbouw-

programma 

dat hier bij 

hoort. 

 

Uitvoering 

geven aan 

de  

klimaatvisies, 

waaronder 

inwoners 

stimuleren 

om woningen 

te isoleren en 

duurzame 

energie te 

gebruiken 

 

 

Uitwerking 

geven aan de  

lokale 

woonvisie en 

het 

woningbouw-

programma 

dat hier bij 

hoort. 

 

Uitvoering 

geven aan de  

klimaatvisies, 

waaronder 

inwoners 

stimuleren om 

woningen te 

isoleren en 

duurzame 

energie te 

gebruiken 

 

Het bereiken van een betere 

afstemming tussen vraag en 

aanbod voor 

woonconsumenten, zowel 

op het gebied van wonen 

als op het gebied van 

voorzieningen. 

 

 

 

Een integraal -vraag 

gestuurd- regionaal 

woningbouwprogramma op 

het gebied van 

volkshuisvesting. 

 

 

Opgenomen in  Woningbouwplannen stimuleren die aansluiten bij de vraag in de kernen 



coalitieakkoord 

 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

 Inspannen voor voldoende woningen naar behoefte 

 Zelfstandige groei van dorpen en de stad afstemmen op de behoefte van de gemeenschap 

 Behoud van het landelijk karakter van de gemeente en van de leefbaarheid van de kernen. 

 Een realistische routekaart ontwikkelen naar een energie neutrale gemeente 

 

Opstellen lokale woonvisie, incl. woningbouwprogramma, betrokkenheid bij opstellen regionaal kwalitatief 

woningbouwprogramma. 

 

Besluitnemend  

 

De woonlasten in de gemeente zijn volgens de peiling bij Waar Staat je Gemeente in verhouding met de 

kwaliteit van het wonen in de gemeente  

Resultaat 1.9  

Schagen kent een 

verbeterd verblijfsklimaat 

en heeft een duidelijke 

toeristische identiteit 

 

Promotie van de 

gemeente Schagen 

(opstellen van een 

promotieplan). 

 

Het opzetten van een 

tevredenheidsonder-

zoek. 

 

Afronden 

haalbaarheidsonder-zoek 

Structuurvisie  Petten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

geven aan 

promotieplan. 

 

 

Verrichten van 

een nulmeting. 

 

 

Afhankelijk van 

haalbaarheids

onder-zoek al 

dan niet 

uitvoeren 

Structuurvisie 

Petten. 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

geven aan 

promotie-

plan. 

 

 

 

 

 

Afhankelijk 

van 

haalbaar-

heidsonder-

zoek al dan 

niet 

uitvoeren 

Structuur-

visie Petten. 

 

 

 

Uitvoering geven 

aan promotieplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van 

haalbaarheids-

onderzoek al dan 

niet uitvoeren 

Structuurvisie 

Petten. 

 

 

 

 

 

 

Dat de bezoekers 

(toeristen aan Schagen 

het verblijfsklimaat en de 

toeristische identiteit  in 

een nog op te zetten 

tevredenheidsonderzoek 

als ruim voldoende 

waarderen. 

 



 

 

Meewerken aan het 

uitvoeren van het project 

Kust op Kracht. 

 

 

Meewerken 

aan het 

uitvoeren van 

het project 

Kust op Kracht. 

Meewerken 

aan het 

uitvoeren 

van het 

project Kust 

op Kracht. 

 

Meewerken aan 

het uitvoeren van 

het project Kust op 

Kracht. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Indicator 

 Mogelijkheid voor openbare toiletten in de kustdorpen onderzoeken 

 Stimuleren van toeristische slechtweervoorzieningen 

 Blijvend lobby voor zeewaartse versterking van kustverdediging 

 Bijdrage leveren aan het opwaarderen van Petten tot een volwaardige badplaats 

 Meewerken aan behoud van erfgoed 

Het doen van uitspraken over de haalbaarheid van de uitvoering van de structuurvisie Petten, het opstellen 

van een promotieplan en een vergevorderde uitvoering van het project Kust op Kracht 

 

Besluitnemend 

 

 

Ruim voldoende waardering door bezoekers (toeristen) aan Schagen van het verblijfsklimaat en de 

toeristische identiteit. 

 


