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Kopie aan 

Van 
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maandag 8 juni 2020 

20.032128 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

Wethouder J.C.J. Beemsterboer 

Menno Bes 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

In februari en maart 2020 heeft gemeente Schagen onderzoek gedaan naar de wensen en 

(uitbreidings)behoeften van de ondernemers in Schagen. Uit dit onderzoek is door 24 

ondernemers aangegeven dat zij willen uitbreiden. Deze ondernemers hebben wij vervolgens  

gebeld met de vraag hoe de gemeente hen kan helpen met hun groeiplannen. Dat wij dit willen 

weten, luisteren en in actie komen voor hen waarderen de ondernemers heel duidelijk. 

 

De terugkerende enquête is een instrument van het ondernemersloket, waarmee we beogen de 

ondernemers van Schagen nog beter te bedienen.  

 

Dit onderzoek houden we jaarlijks sinds 2016. Als wij in een vroeg stadium kunnen inspelen op 

plannen, verloopt de procedure sneller. Met de ondernemers bespraken wij  op welk moment in 

de voorbereiding van hun uitbreidingsplannen de gemeente het beste ingeschakeld kan 

worden. Zodat de uitbreiding op de door de ondernemer gewenste datum ook daadwerkelijk  

lukt. Daarvoor is het belangrijk om de wettelijke proceduretermijnen, zoals ter inzage legging van 

plannen, zo vroeg mogelijk te kunnen starten. 

 

Wij hebben dit onderzoek en aanvullend gesprek in de voorgaande vier jaren ook gedaan. De 

ondernemers waren ook dit jaar weer positief verrast. Zij waarderen het dat wij hen actief 

benaderen om samenwerking aan te bieden. Natuurlijk kan de gemeente niet altijd meewerken. 

Maar zelfs  in die gevallen waarin dat niet kan, wordt duidelijkheid erg gewaardeerd. 

Ondernemers zijn creatief genoeg om daar rekening mee te houden en toch hun ambities te 

realiseren. Tijdens de gesprekken gaat het  vooral over hoofdlijnen. Daarnaast komen allerlei 

onderwerpen ter sprake, zoals ervaringen met gemeentelijke procedures, nieuwe locaties etc. 

Daarnaast is vanuit eerdere onderzoeken en gesprekken gebleken dat in Waarland en 

Warmenhuizen behoefte is aan uitbreiding van bedrijventerreinen. Op dit moment wordt door 

een extern bureau onderzocht of en waar uitbreiding van bedrijventerreinen mogelijk is. Daarbij 

wordt gekeken naar de behoefte aan groei van bedrijventerreinen in de gehele gemeente 

Schagen. Daarbij staat de vraag centraal als inderdaad uitbreiding mogelijk is, waar deze 

uitbreiding dan gerealiseerd moet worden. Ook wordt gekeken naar de juridische en 

economische uitvoerbaarheid. 

  

In de enquête was ook ruimte om advies aan de gemeente te geven. Het ging daarbij 

bijvoorbeeld over vergroten van het bouwblok voor agrariërs of mogelijk het sneller doorlopen 
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van procedures. Met de ondernemers zijn deze opmerkingen besproken en daar waar nodig in 

de organisatie uitgezet.  

 

Door elk jaar een vinger aan de pols te houden, wil de gemeente er voor zorgen dat procedures 

worden afgestemd op de planning van ondernemers. Zodat economische ontwikkelingen niet 

vertragen door wettelijke proceduretijd. Als gemeente Schagen zetten we ons in voor meer 

werkgelegenheid en versterking van de economie. Daar past een actieve houding naar 

ondernemers bij.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 

 

 

 

 

 

 


