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1. Inleiding en aanleiding 

Per 1 januari 2012 is de Ondernemersfederatie Hollands Kroon opgericht. De oprichting is 

een direct gevolg van de gemeentelijke herindeling die, op dezelfde datum, heeft geleid tot de 

fusie van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer tot de 

gemeente Hollands Kroon. Deze herindeling zorgt ervoor dat ook voor 

ondernemersverenigingen een sterke(re) samenwerking noodzakelijk is. Vorm en inhoud van 

deze samenwerking staan in dit beleidsplan uitgewerkt. 

 

2. Doelstelling 

De doelstelling van Ondernemersfederatie Hollands Kroon (OFHK) is het waarborgen van 

een goede belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt 

zorg voor het afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante 

onderwerpen en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en andere lokale en 

bovenlokale organisaties.  

 

In eerste instantie heeft de bestuurlijke agenda van de OFHK nog een focus op de ‘lokale’ 

onderwerpen vanuit de oude 4 gemeenten. Het streven is om toe te groeien naar een focus op 

gezamenlijke (oude gemeentegrens overstijgende) onderwerpen. Dit beleidsplan biedt 

hiervoor een aanzet.  

 

De OFHK heeft (nog) geen ambitie om zich te ontwikkelen tot 1 ondernemersvereniging voor 

Hollands Kroon. De deelnemende verenigingen behouden hun eigen identiteit. Waar 

mogelijk, wenselijk of noodzakelijk worden wel gezamenlijke bijeenkomsten gehouden voor 

de leden. 

 

3. Beleid 

De gezamenlijke speerpuntennotitie biedt een fiks aantal standpunten op diverse 

onderwerpen. Op een aantal punten zet de OFHK specifiek in, dit zijn: 

 

• Werklocaties en bereikbaarheid 

Hier gaat het over de vestigingslocaties en bereikbaarheid van bedrijven, dus 

bedrijventerreinen, kantoorlocaties, havens (inclusief visserij) en de infrastructuur voor 

bedrijven in de gemeente. 

• Detailhandel 

Hier gaat het om specifieke detailhandels zaken, inclusief PDV/GDV beleid. Dit 

onderwerp is dusdanig specifiek dat dit niet binnen werklocaties past. (overigens kan 

PDV/GDV wel raakvlakken hebben met bedrijventerreinen) 

• Agribusiness 

Alle zaken die de ontwikkeling van Agribusiness betreffen. Ook hier is vestiging zo 

specifiek dat het niet binnen werklocaties past. Er bestaan wel raakvlakken met 

werklocaties, bijvoorbeeld via Agriport A7 (bedrijventerrein) en bereikbaarheid. 

• Toerisme en Recreatie 

Hier gaat het om alles wat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de gemeente 

Hollands Kroon raakt. 

• Relatie met gemeente 

Hieronder valt dienstverlening van de gemeente, bedrijfscontactfunctionaris, wonen, 

onderwijs en arbeidsmarkt 
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4. Deelnemers en Structuur 

In Hollands Kroon is een fors aantal ondernemersverenigingen actief. De OFHK heeft als 

doel om te komen tot een goede belangenbehartiging voor de ondernemers in Hollands 

Kroon. Dit doet de OFHK niet door in de plaats te treden van de bestaande verenigingen, 

maar door als gezamenlijk platform op te treden. Dit betekent dat individuele ondernemers 

geen lid kunnen worden van de OFHK, maar uitsluitend de verenigingen en organisaties die 

onder de omschrijving geassocieerd lid vallen. 

 

4.1 Deelnemers OFHK 

De volgende verenigingen zijn lid van de Ondernemersfederatie Hollands Kroon.  
 

• Ondernemersvereniging Anna Paulowna  

 

• Bedrijvengroep Niedorp 

 

• Vereniging Industrieclub Molenveld 

 

• Ondernemersvereniging Midden en West Wieringen 

 

• Vereniging Industriegroep Haven Den Oever 

 

• Ondernemers Federatie Wieringermeer* (OFW) 

o Industrieclub Wieringermeer 

o Zakenclub Middenmeer 

o Zakenclub Wieringerwerf 

o Zakenclub Slootdorp 

o (LTO) informeel 

 

• Winkeliersvereniging Molensluis 
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4.2 Samenstelling bestuur OFHK 

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de (voormalige) vier gemeenten. Per 

(voormalige) gemeente worden twee stemmen afgevaardigd. Dit levert het volgende beeld op 

 

Voorzitter: Jeanette de Boer 

Secretaris: Margret Hoekenga-Idema 

Penningmeester: papieren penningmeester, afhandeling door Siem Weel (opzet OFW) 

 

Bestuursleden: 

Harry Immink – Ondernemersfederatie Wieringermeer 

Gerrit Kater – Vereniging Industrieclub Molenveld 

Dick Burghout – Ondernemersvereniging Midden-West Wieringen 

Monique Broers – Ondernemersvereniging Anna Paulowna 

Diana van Graven – Ondernemersvereniging Anna Paulowna 

Evt. extra 

 

Adviseurs: Jeroen Noot – Adviseur Regiostimulering Kamer van Koophandel 

 

Omwille van de continuïteit vormen in eerste instantie de leden van de werkgroep, aangevuld 

met een vertegenwoordiger van LTO, het bestuur van de OFHK. Gaandeweg zal gezocht 

worden naar nieuwe vertegenwoordigers. 

 

Taken van het secretariaat bestaan uit: verwerking en beantwoording ingekomen en uitgaande 

stukken, voorbereiden vergaderingen inclusief agenda en locatie. De communicatie naar de 

leden van de verenigingen blijft uitgevoerd worden door de secretariaten van de verenigingen. 

 

4.3 Inhoudelijke commissies 

Om op de hoofdpunten van beleid (zie paragraaf 3) sturend en agenderend te kunnen zijn 

richting overheden streeft de OFHK naar het inrichten van commissies. Deze commissies 

gaan actief aan de slag om ontwikkelingen te bespreken, wensenlijsten uit te werken en 

standpunten voor te bereiden. Het streven is om per commissie een of meerdere bestuursleden 

uit de OFHK te betrekken. In ieder geval rapporteren de commissies aan het bestuur van de 

OFHK.  Het beleidsitem ‘relatie met de gemeente’ is overkoepelend en hoeft niet in een 

aparte commissie uitgewerkt te worden.  

 

• Commissie werklocaties en bereikbaarheid 

o Mogelijke onderwerpen: planning en ontwikkeling bedrijventerreinen & 

havens (inclusief visserij), herstructurering, parkmanagement, veiligheid 

bedrijventerreinen, bedrijventerreinenbeleid, milieubeleid mbt bedrijven, open 

bedrijvendagen, ontwikkeling en onderhoud infrastructuur, openbaar vervoer, 

etc. 

o Mogelijke deelnemers: ondernemers (die lid zijn van een van de onderliggende 

verenigingen) gevestigd op bedrijventerreinen en in havengebied, bestuurslid 

van vereniging specifiek voor bedrijventerrein (bijvoorbeeld industrieclub 

Wieringerwerf), evt externe adviseurs. Op termijn kan overwogen worden ook 

ambtenaren van de gemeente en eventueel brandweer/politie te laten 

deelnemen aan het overleg. (Heerhugowaards model) 

o Mogelijke doelen: onderlinge samenwerking waar mogelijk, bundeling van 

kennis, agendering van onderwerpen bij de gemeente (ambtelijk), voeding van 
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de agenda van het bestuurlijk overleg gemeente en koepel, verbeteren fysieke 

vestigingsklimaat van de gemeente. 

 

• Commissie Detailhandel 

o Mogelijke onderwerpen: Ontwikkelingen detailhandel binnen de gemeente en 

de regio, ontwikkeling PDV/GDV, (verbeteren) van veiligheid, afstemmen 

gezamenlijke acties, etc. 

o Mogelijke deelnemers: ondernemers (lid van een van de onderliggende 

verenigingen) gevestigd in detailhandelsgebieden, bestuurslid van vereniging 

specifiek voor winkelgebieden. Op termijn kan overwogen worden ook 

ambtenaren van de gemeente te laten deelnemen aan het overleg. 

(Heerhugowaards model) 

o Mogelijke doelen: onderlinge samenwerking waar mogelijk, bundeling van 

kennis, agendering van onderwerpen bij de gemeente (ambtelijk), voeding van 

de agenda van het bestuurlijk overleg gemeente en koepel. 

 

• Commissie Agri 

o Mogelijke onderwerpen: Bereikbaarheid landbouwverkeer, schaalvergroting en 

ruimtelijke ordening, milieubeleid, etc. 

o Mogelijke deelnemers: LTO leden, maar mogelijk ook ondernemers vanaf 

Agriport die wellicht geen LTO lid zijn, maar wel actief in Agri. Zolang het 

hier maar gaat om specifieke belangen. (Afstemming met LTO is hier gewenst, 

misschien is deze commissie overbodig) 

o Op termijn kan overwogen worden ook ambtenaren van de gemeente te laten 

deelnemen aan het overleg. (Heerhugowaards model) 

o Mogelijke doelen: onderlinge samenwerking waar mogelijk, bundeling van 

kennis, agendering van onderwerpen bij de gemeente (ambtelijk), voeding van 

de agenda van het bestuurlijk overleg gemeente en koepel. 

 

• Commissie Toerisme en Recreatie 

o Mogelijke onderwerpen: Kwaliteitsverbetering toeristisch recreatief product, 

standpuntbepaling ontwikkelingen die toerisme/recreatie betreffen, 

ontwikkeling toeristisch/recreatief product en naam Hollands Kroon, 

toeristische ontwikkeling Waddenzee/IJsselmeer, Regionale samenwerking 

voor toerisme en recreatie. 

o Mogelijke deelnemers: toeristisch/recreatieve ondernemers (lid van een van de 

onderliggende verenigingen), evt externe adviseurs. Op termijn kan overwogen 

worden ook ambtenaren van de gemeente te laten deelnemen aan het overleg. 

(Heerhugowaards model) 

o Mogelijke doelen: onderlinge samenwerking waar mogelijk, bundeling van 

kennis, agendering van onderwerpen bij de gemeente (ambtelijk), voeding van 

de agenda van het bestuurlijk overleg gemeente en koepel, stroomlijnen 

toeristisch-recreatieve activiteiten in Hollands Kroon. 

 

 

Mocht er in de toekomst doelgericht toegewerkt worden naar het organiseren van 

gezamenlijke activiteiten, dan kan hiervoor eventueel een aparte commissies ingericht 

worden. Dit geldt ook voor onderwerpen die in de toekomst opspelen (bijvoorbeeld duurzame 

energie). 
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4.4 Samenwerking gemeente en andere organisaties 

Het bestuur van de OFHK onderhoudt een intensieve relatie met het bestuur en directie van de 

gemeente Hollands Kroon. De OFHK is voor de gemeente hét aanspreekpunt waar het gaat 

om ondernemersbelangen. Dit betekent dan ook dat het bestuur van de OFHK 4-6 maal per 

jaar overleg heeft met het college van B&W, of de portefeuillehouder Economische Zaken 

van de gemeente. Daarnaast onderhoudt de OFHK een goede relatie met de 

gemeentesecretaris en directieleden van de gemeente. In samenspraak wordt gezocht naar 

mogelijkheden de samenwerking te verbeteren. 

 

In de statuten is de mogelijkheid vastgelegd om organisaties geassocieerd lid te laten zijn.. Dit 

betekent dat deze organisaties de mogelijkheid krijgen om aan alle activiteiten van de OFHK 

deel te nemen, maar geen stemrecht hebben. De gemeente Hollands Kroon heeft aangegeven 

dat zij geassocieerd lid wil worden van de federatie. 

 

Waar de individuele ondernemersverenigingen tot 1-1-2012 zelf regulier overleg hadden met 

bestuurders van de gemeente, wordt dit vanaf 1-1-2012 overgenomen door de OFHK. Alleen 

als er zeer lokale problematiek aan de orde is, vindt direct overleg plaats met de gemeente (dit 

zo mogelijk na afstemming met OFHK bestuur). 

 

5. Verhouding met de bredere regio 

Met de herindeling van Hollands-Kroon en, een jaar later, de herindeling van Harenkarspel, 

Schagen en Zijpe verandert het bestuurlijke speelveld op regionaal niveau. De OFHK 

vertegenwoordigt hierbij een aanzienlijk aantal ondernemers. De belangen van deze 

ondernemers en dus van de OFHK overstijgen ook de gemeentegrenzen van Hollands Kroon 

en die van de Kop van Noord-Holland. De OFHK zet zich dan ook in om op een regionaal 

schaalniveau aangehaakt te blijven en waar mogelijk invloed uit te oefenen. Dit doet de 

OFHK door:  

 

- Het leveren van een bestuurlijke vertegenwoordiger aan het koepeloverleg voor de 

Kop van Noord-Holland en het bezien van de mogelijkheden tot deelname aan een 

eventuele toekomstige formele koepel voor de Kop van Noord-Holland. 

- Intensief samen te werken met de Kamer van Koophandel. De regionaal 

accountmanager voor de Kop van Noord-Holland (Jeroen Noot) is als adviseur 

verbonden aan het bestuur van de OFHK.   

- Het op termijn opstarten van een intensieve samenwerking met zusterverenigingen in 

de Kop van Noord-Holland en West-Friesland 

 

 

6. Organisatie/uitvoering  

De OFHK start op 1-1-2012. Het eerste jaar is een intensief jaar omdat hierbij niet alleen de 

interne samenwerking vorm en inhoud gegeven moet worden, maar ook de samenwerking met 

de gemeente. In 2012 streeft de OFHK naar: 

- Vier maal bestuurlijk overleg met het college van B&W 

- Hieraan voorafgaand (ca. 2 weken) vier maal overleg van OFHK bestuur 

- Uitwerking van een actieplan voor 2012 (en verder) 

- Organisatie van één gezamenlijke bijeenkomst ter introductie van de OFHK aan de 

leden. 

 

Eens per twee jaar vindt een evaluatie plaats van de OFHK. Gedurende de opbouwfase (eerste 

vijf jaar) wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats in januari 2013 
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7. Communicatie 

Een goede communicatie is één van de belangrijkste factoren voor het slagen van de federatie. 

Feitelijk zijn er twee zaken van belang: 

1) Goede externe communicatie: de buitenwereld moet gaan zien dat ze niet om de 

nieuwe Federatie heen kunnen. Dit geldt voor zowel bestuurlijke en ambtelijke 

contacten met overheden als ondernemers. De volgende acties worden ingezet: 

a. De mogelijkheden voor de uitgave van een gezamenlijk magazine worden door 

de OFHK bezien.  

b. De OFHK ontwikkelt een website met daarop tenminste de doelstellingen en 

nieuwsfeiten. Inmiddels zijn de domeinnamen www.of-hollandskroon.nl en 

www.ofhk.nl gereserveerd. 

c. De mogelijkheden van sociale media worden zoveel als mogelijk benut 

d. Waar mogelijk wordt de media (krant, radio tv) gezocht. 

 

2) uitstekende interne communicatie. Het moet voor de leden duidelijk zijn welke rol de 

federatie speelt en dat ze er profijt van hebben. Onderling tussen de verenigingen moet 

er vertrouwen zijn dat de belangen onderling gedeeld worden en mogelijk ook door 

een ander vertegenwoordigd. Voor een goede interne communicatie worden de 

volgende acties ingezet: 

a. De mogelijkheden voor de uitgave van een gezamenlijk magazine worden door 

de OFHK bezien.  

b. De OFHK ontwikkelt een website met daarop tenminste de doelstellingen en 

nieuwsfeiten. Inmiddels zijn de domeinnamen www.of-hollandskroon.nl en 

www.ofhk.nl gereserveerd. 

c. De mogelijkheden van sociale media worden zoveel als mogelijk benut 

d. De bestuursleden van de OFHK worden uitgenodigd voor de 

ledenbijeenkomsten van de deelnemende verenigingen. 

 

 

8. Financieel 

Aan de hand van de ambities is vast te stellen hoeveel budget er nodig is om een goede 

federatie te draaien. Discussie onderwerpen: 

- Basisbudget 

- Extra’s 

- Verdeling over deelnemers? 

- Extra inkomsten 

 


