
Economisch Domein  
 
Ronde 1: 
 
Kunnen jullie al merken dat mensen met initiatieven komen? 
 
Ja, we kunnen de vraag bijna niet aan. 
 
Wat is het budget per initiatief? 
  
Dit is niet precies te zeggen. In de regel kunnen initiatieven betaald worden uit de reguliere budgetten.  
 
Is er een maximum aan de wensen? 
 
In principe niet, wel zullen af en toe in overleg prioriteiten moeten worden gesteld. 
 
Wie moet het initiatief nemen voor burgerparticipatie? 
 
Dit moet uiteindelijk een samenspel tussen burgers (buurten, dorpsraden etc.), politiek en organisatie worden. 
 
Wat doe je als mensen niet willen participeren? Ik wil liever meer belasting betalen. 
 
Hier ligt een rol voor u als raadsleden. U kunt een bijdrage leveren aan vinden van draagvlak. Er zijn al volop 
initiatieven. 
 
Van Sint Maartenszee naar Petten lelijke kustlijn bij ECN. Bijna ‘Oostblok achtig’. Kun je hier iets aan doen? 
 
De gemeente is geen eigenaar dus de invloed van de invloed van de gemeente is beperkt. Als u hier ideeën voor 
heeft en deze aan ons kenbaar maakt, kunnen we kijken wat mogelijk is. 

 
Wat doen we aan het promoten van de nieuwe dijk-lijn? 
 
Vanuit de organisatie wordt er aan gewerkt, o.a. door voorlichting,  om hier meer de aandacht op te vestigen. 

 
Wie bepaalt de vraag gestuurde woningbouw? Gemeente of provincie.  
 
Dit wordt met de regio afgesproken. Dit hangt sterk van de vraag af. Ook de particulieren beschouwen wij als 
‘projectontwikkelaar’. De kleinere plannen kunnen vaak door. Volgend jaar gaan enkele van start. 
 
Bestaat de RAP nog? 
 
Ja, We zijn nu bezig met de opvolger hiervan; Het Regionaal Kwalitatief Woningbouw Programma Kop van 
Noord-Holland. . 
 
Wordt er nog geld gestopt in de pot voor startersleningen? 
 
Er wordt  vooralsnog geen extra geld in gestopt. Er zit nog voldoende in en aflossingen komen beschikbaar voor 
nieuwe verstrekkingen (resolverend fonds). 
 

 
Ronde 2: 
 
Is het doel van deregulering snelheid? 
 
Ja en ook het ontregelen. Bijvoorbeeld een aantal regels vinden we minder belangrijk. 
 
Ook voor de welstandcommissie? 
 
Je zou een aantal welstandsregels kunnen afschaffen. Dit wordt nog aan de raad voorgelegd. 
We zijn al bezig met ‘ontslakkingspilots’. 
 
Doet de provincie ook aan Lean? 
 
Dat weten we niet. 
 



Komen er nog minder verkeersborden? 
Ja, we gaan naar minder verkeersborden, maar bijvoorbeeld ook naar minder lantaarnpalen. Dit wordt allemaal 
bekeken in samenhang met nut en noodzaak. Bijvoorbeeld in een straat met veel bomen moeten meer 
lantaarnpalen staan dan in een straat zonder bomen. Hetzelfde geldt voor het aantal paaltjes. De fietspaaltjes op 
fietspaden gaan weg, behalve op de plekken waar ze echt nodig zijn voor de veiligheid. 

 
In de Eksterstraat zijn speel-attributen verbrand. Komen er geen nieuwe? Mogen burgers dit zelf regelen? 
 
Burgers mogen niet zelf veranderen in verband met aansprakelijkheid van de gemeente. De Gemeente gaat dit 
samen doen met de betreffende burgers. We kijken naar de vraag van de burgers. Ook bij vervanging van 
vernielde materialen. 
 
Energie neutrale gemeente. We zijn millenniumgemeente. In de begroting staat dat er geen passende indicator is. 
Waarom niet?.  
 
In de tweede tussenrapportage wordt bij resultaat 1.8 hierover gerapporteerd. Vanaf 2016 is er weer extra budget 
voor klimaatdoelstellingen(blz. 2 en 4). Wij hebben nog goede indicator gevonden. Wij staan open voor 
suggesties.  
 
Hoe krijgen we garantie dat de taakstelling uitgevoerd wordt. 
 
Via de tussenrapportages wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. 
 
Wat gebeurt er met de restant taakstelling? 
 
De totale taakstelling voor het economisch domein bedraagt € 1,3 miljoen. Deze is over de jaren 2014-2018 in 
stapjes verdeeld. Voor 2015 moet een totaal bedrag van € 0,9 miljoen gerealiseerd worden. Hiervan is in 2014 al 
€ 0,2 ingevuld. Het restant is derhalve € 0,7 miljoen. Aan het eind van het domein staat verwoord hoe we het 
restant van de taakstelling gaan invullen (blz. 20). Van de voortgang wordt u bij de tussenrapportages, de 
komende jaarrekningen en de volgende begrotingen op de hoogte gehouden. 
 
 

Ronde 3: 
 
Voldoende vestiging en uitbreiding voor bedrijven. Hoe ga je dat meten? 
 
Dat is nog niet zo eenvoudig. We gaan over de mogelijkheden in overleg met de bedrijven. Faciliteiten zoals een 
glasvezelverbinding zijn hierbij belangrijk. De wethouder heeft dit als speerpunt. 
 
Samenwerking regio. Kost totaal 4 à 5 ton. Wat zijn de revenuen van die bijdragen? Wat is de bijdrage 
werkloosheid? 
 
Dit is moeilijk te meten. Een voorbeeld hiervan is Microsoft, iedereen (wethouders , ambtenaren e.d.) is hier mee 
bezig geweest. De uiteindelijke vestiging is niet toe te schrijven aan één bijdrage of één partij. 
 
Wordt er onderzoek gedaan naar mensen die verhuizen uit Schagen. Waarom vertrekken ze? 
 
Niet specifiek. Binnen het project ”de kop werkt” worden demografische ontwikkelingen met elkaar vergeleken. 
 
Makado centrum. Uitbreiding. Worden dat alleen grote of ook kleine bedrijven? 
 
Er komt meer flexibiliteit. Sommige bedrijven zijn nu niet logisch gesitueerd. De bedoeling is dat sneller 
ingespeeld kan worden op de veranderende vraag. De eigenaar van het  Makado centrum besluit hierover. Die 
zal dit doen op basis van vraag en aanbod.  

 

 
Ronde 4: 
 
 
Microsoft gaat hier bouwen e.d. en het personeel gaat in Den Helder wonen. Kunnen wij daar iets aan doen? 
 
Het staat zo in de krant, maar bedoeld wordt Middenmeer en het personeel zal zich over de regio verspreiden. 
Door de regionale samenwerking zijn we daar alert op. We kunnen beperkt sturen. Dat doen we op regionaal 
niveau. We gaan onszelf hiervoor in de markt zetten. Dat doen we op verschillende manieren (zie 1.9 van het 
Economisch Domein). 

 



Vorige week info over zaadbedrijven e.d. zijn er nog andere bedrijfstakken waar we ons op richten? 
 
Voor Schagen betreft dit met name de toeristische sector waarin we vooral bestaande bedrijven bij uitbreiding 
faciliteren. Binnen de agrarische sector gebeuren heel veel innovatieve zaken die wij stimuleren. Dit geldt ook 
voor toeleveringsbedrijven. 

 
Wat doe je met de bedrijven die wegtrekken? 
 
Daar is moeilijk wat aan te doen. Sommige komen in buitenlandse handen en dan is onze invloed beperkt. 

 
Is er een koppeling met onderwijs? 
 
Ja, zie resultaat 3.1. We proberen onder andere te koppelen met Greenport Noord-Holland Noord  (de 4 O’s 
(overheden, ondernemers, onderwijs en onderzoek).  

 
Bij resultaat 1.9 wordt gesproken over Identity Matching. Wat is dat? 
 
Dit betreft projecten vanuit overheid om de identiteit te benoemen en extra accent te geven. De provincie wil 
bijvoorbeeld niet dat de kust een eenheidsworst wordt. De implementatie van indentity matching moet nog plaats 
vinden. Petten is hiervan een voorbeeld. 
 
Als je naar de toekomst kijkt welke kansen zien we dan? Waar willen we zijn over 5 jaar. 
 
In regionaal verband wordt onderzoek gedaan naar trends en kansrijke sectoren. 
 
Is dit een krimpregio? 
 
Ja vooralsnog wel. We willen dit tegengaan door de regio aantrekkelijk te maken om te wonen. Wanneer we niets 
doen ontstaat er in 2020 een mismatch van ongeveer 7.000 banen waarvoor geen personeel in de regio 
beschikbaar is. 


