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Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
 
Datum : 6 november 2012 
 
Raadsvergadering d.d. : 29 november 2012  
 
Agendapunt : 12 
 
Onderwerp :  Startnota economisch beleid oktober 2012 
 

 

Voorstel:   

1. conform bijgevoegd concept-raadsbesluit instemmen met de startnota economisch beleid oktober 2012; 

2. binnen de programma begroting is nog geen rekening gehouden met een bedrag van €15.000,- voor het   
ontwikkelen van nieuw economisch beleid. Voorgesteld wordt om de vrijgekomen €20.000,- vanuit het niet  

uitvoeren van het behoefteonderzoek voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in HSZ verband, als 

financiële dekking voor de nota economische zaken te gebruiken. 
 

 

 
Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe gaan per 1 januari 2013 op in de nieuwe gemeente 
Schagen. De fusiepartners hebben de ambitie om voortvarend aan de gang te gaan met het economisch 
beleid. Daarom is er behoefte aan een startnotitie economisch beleid die handvatten biedt voor de 
bestuursopdracht voor een nieuwe economische beleidsnota. Deze startnotitie dient een actueel beeld te 
geven van de economische structuur en de ontwikkelingen daarbinnen. De Stuurgroep HSZ hebben I&O 
Research gevraagd deze economische analyse uit te voeren en de startnotitie op te stellen. 
 
Kaders 
Voor het nieuwe economische beleidsplan zijn er diverse documenten die kunnen dienen als beleidskader 
voor het nieuwe economisch beleid van de gemeente Schagen. Het gaat daarbij om rijksbeleid, provinciaal 
beleid en regionaal beleid. Ook zijn er meerdere beleidsdocumenten van de drie gemeenten zelf waarin het 
huidig economisch beleid wordt vormgegeven. Dit huidig beleid vormt straks een van de bouwstenen van het 
economische beleid van de nieuwe gemeente Schagen. Daarom is het actuele beleid van de fusiepartners 
meegenomen in de analyses. Hierbij gaat het in ieder geval om het economisch en toeristisch beleid van de 
gemeenten Harenkarspel en Zijpe en het detailhandelsbeleid van de gemeenten Schagen en Harenkarspel. 
 
Beoogd effect 
Op economisch vlak kenmerkt de gemeente HSZ zich door de aanwezigheid van een grote diversiteit aan 
ondernemers en ondernemerschap. Dit zorgt voor een gezond lokaal ondernemersklimaat. Dat wil de 
gemeente behouden en versterken. 
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Argumentatie 
In de visie missie van de gemeente HSZ wordt onder meer het volgende aangegeven. 
“De gemeente is en blijft partner in de regionale economische agenda en werkt met haar regionale partners 
aan de economische structuurversterking van Noord-Holland Noord. Zij heeft zich gecommitteerd aan de 
clusterbenadering: verdere uitbouw van het innovatieve, productieve vermogen in de Kop van Noord-
Holland. De gemeente zet in op een optimale ontwikkeling van arbeidsplaatsen, arbeidsparticipatie en van 
het ondernemersklimaat, zowel lokaal als regionaal. Zij werkt verder structureel samen met het lokale 
(georganiseerde) bedrijfsleven en zet in op duurzame overlegvormen met ondernemers en overige partners 
inzake economische ontwikkelingen”. 
 
Binnen de regio Kop van Noord-Holland wordt momenteel gewerkt aan een Publieke uitvoeringsagenda. In 
de uitvoeringsagenda wordt samenwerking gezocht met de boards en wordt duidelijk wie wat gaat doen.  
In het op te zetten economisch beleid zet de gemeente Schagen in op een gediversifieerd en sterk midden- 
en kleinbedrijf en daarnaast op het versterken van de clusters zoals die zijn benoemd in de Publieke 
uitvoeringsagenda: agribusiness, vrijetijdseconomie, medisch, energie en maritiem. Daarbij zijn 
agribusiness, vrijetijdseconomie en energie veruit de belangrijkste voor de gemeente Schagen. Maar ook het 
cluster medisch groeit sterk. Daarnaast heeft de gemeente de sectoren bouwnijverheid, detailhandel en 
kennistechnologie (onderwijs) als belangrijke speerpunten benoemd. 
 
In de concept programmabegroting 2013 is het ontwikkelen van economisch beleid met als eindproduct en 
nota Economische Zaken inclusief uitvoeringsagenda opgenomen.  
Deze startnotitie en de analyse van de lokale economie die daarin is gemaakt vormt hiervoor het startpunt. 
 
Alternatieven 
Een alternatief zou kunnen zijn om geen economisch beleid te ontwikkelen door het opstellen van een nota 
Economische Zaken. Gelet op de ambitie van de huidige gemeente HSZ lijkt dit echter geen reële optie. 
 
Financiën 
De opdracht is aan I&O Research verleend voor een bedrag van €8.720,00 exclusief BTW. Hiervoor is in het 
fusiebudget voorzien.  
Indien door de nieuwe gemeenteraad geld wordt vrijgemaakt voor realisatie van nieuw economisch beleid, 
wordt uitgegaan van een richtbedrag van €15.000,-.  

Binnen de programma begroting is nog geen rekening gehouden met een bedrag van €15.000,- voor het   

ontwikkelen van nieuw economisch beleid. Voorgesteld wordt om de vrijgekomen €20.000,- vanuit het niet  

uitvoeren van het behoefteonderzoek voor de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in HSZ verband, als 

financiële dekking voor de nota economische zaken te gebruiken. 
 
Communicatie: 
Binnen de bestaande overlegstructuren wordt de voortgang aan de ondernemers en stakeholders 
teruggekoppeld. 
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
 
 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 
 


