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Beleidsplan van de Ondernemersvereniging Spaarndam en omstreken  

voor de periode 2014 – 2020 
 

Ter goedkeuring aangeboden aan de leden op de ALV op 14 april 2014 

 

Inhoudsopgave; 

 

Hoofdstuk1  Positie en ontwikkelingen      Blz - 2 

 

Hoofdstuk 2 Visie, Kernwaarden en Missie van de OVS    Blz - 4 

 

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten en doelstellingen van de OVS    Blz - 6  

   

Hoofdstuk 4 Praktische uitwerking van de toekomstvisie    Blz - 7  

 

Hoofdstuk 5 De organisatie structuur      Blz - 9 

 

Bijlage 1 Uitwerking van de visie met actiepunten (zie H4)   Blz - 12 

 

Bijlage  2 Een conceptvisie op de OVS en haar relatie met het Recreatieschap  Blz - 15 

  (zie H4 - externe, cq regionale thema’s) 
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Hoofdstuk 1:  Positie en ontwikkelingen 
 

Waar staan we nu?  

 

De OVS e.o. is flink gegroeid in de afgelopen jaren tot een vereniging met ca. 100 leden. De sfeer is 

prima, de vereniging is actief en heeft aantrekkingskracht. Dat moet vooral zo blijven! Er zijn echter 

ook nogal wat (externe) ontwikkelingen gaande en de vervolgvraag is: met welk doel, in welke vorm, 

voor wie en met welke onderwerpen en accenten gaan we verder (leden en bestuur)  in de periode 

2014 – 2020 ?   

 

Schets van het ondernemerschap in Spaarndam en Omstreken  

 

• In z’n algemeenheid en waar het gaat om werkgelegenheid is er sprake van een toenemend 

economisch aandeel van MKB en zelfstandig individueel ondernemerschap; 

 

•  De activiteiten, de keuzes en de inbreng van ondernemers hebben  economische en sociaal-

maatschappelijke impact;  

 

• Positieve  wisselwerking met de omgeving is een voorwaarde om goed en ondernemend te 

kunnen functioneren. Zonder ondernemers en zonder ondernemerschap zakt het 

voorzieningen niveau in en dat niveau staat momenteel onder druk; 

 

• “Het oude dorp Spaarndam” heeft z’n historische waarden, grote aantrekkelijkheid en  

bekendheid tot in het buitenland. Het heeft karakteristieke huisjes, een haven en een 

prachtige en actieve Kolksluis. Er is scheepsstalling / reparatie-, horeca-,  winkel- en zzp-

ondernemerschap; 

 

• “Het nieuwe dorp Spaarndam” heeft veel meer bewoners, een nieuwe wijk, jonge kinderen 

en  oudere jeugd. Naast winkel-, zzp en mkb ondernemerschap, zijn hier volop 

verenigingsinitiatieven. Allemaal van groot belang voor de levendigheid, de sociale 

samenhang en het lokale ondernemersklimaat. Beide dorpsdelen functioneren als één dorp; 

 

• Spaarnwoude en Haarlemmerliede liggen in een fraai landelijk gebied en kennen volop 

bouw-, agrarisch- horeca-,hotel-, watersport-, outdoor- en winkelondernemerschap;  

 

• Het Spaarnwoude gebied als geheel  heeft aantrekkelijkheid voor bijvoorbeeld een dagje 

actief uit, toerisme of nieuwe bedrijfsvestigingen. We zien hier bijvoorbeeld: golf-, horeca-, 

hotel-, informatieboerderij-, event- en outdoor ondernemerschap; 

 

• De bestuurlijke herindeling van gemeenten is maatschappelijk en economisch van belang; 

 

• Het oude dorp zit met een dilemma: deze gekende en bijzondere plek is van een beperkte 

economische omvang. Er is een infrastructuurprobleem en er is  achterstallig onderhoud 

m.b.t. bijvoorbeeld de dijk; 

 

• Spaarnwoude en Haarlemmerliede kennen ook een infrastructuur probleem en de 

polderwegen hebben last van achterstallig onderhoud; 

 

• Het gebied Spaarnwoude is aantrekkelijk voor toerisme en dat biedt kansen voor 

ondernemers en daarmee voor regionale economie en werkgelegenheid;  
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De Hamvraag: welke rol gaat OVS en Omstreken spelen in de periode 2014 – 2020?  

 

Om een praktisch antwoord te vinden op de hamvraag heeft het bestuur over de volgende aspecten 

gediscussieerd:  

 

• Neem voor ogen “Dorp en Gebied”. Wat ziet de vereniging op zich afkomen? Waar zitten de 

gemeenschappelijke knelpunten? Waarover maken wij ons zorgen en waarvoor wil de OVS 

zich sterk maken en zich inzetten? Wat willen we bevorderen, op gang brengen, stimuleren, 

beïnvloeden? En waar willen we tijd, geld en energie in steken..? 

 

• Welke ontwikkelingen en kansen zien wij in Dorp en Omstreken ?  

 

• Voorbeelden:  het bestaande project merkontwikkeling  Spaarnwoude!  (“geeft energie”) en 

de ontwikkelingen in en om Het Dorp en directe omgeving (“zorgen over infrastructuur, 

vitaliteit en voorzieningen niveau”);  

 

• Wat is voor ondernemers van specifiek en van gezamenlijk belang? 

 

• Wat is de optimale OVS structuur in deze fase ?    

 

• Wie gaat wat doen, wie is voortrekker op zijn of haar commissiegebied / werkgroep gebied? 

 

• Hoe gaan we de leden ( bestaande en nieuwe) informeren en daadwerkelijk betrekken ? 
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Hoofdstuk 2;  Visie, Kernwaarden en Missie van de Ondernemersvereniging 

Spaarndam en Omstreken 
 

Visie 2014 – 2020:  “Dorp, directe omstreken én Regio – voor en door leden, maar dan een 

ondernemend stapje verder”   

 

Zowel het werkgebied als het aantal leden zijn sterk toegenomen in de afgelopen periode. Het 

werkgebied van de aangesloten ondernemers is uitgebreid van dorp Spaarndam , directe omstreken 

(Haarlemmerliede en Spaarnwoude) tot in feite het recreatiegebied Spaarnwoude (Geografisch 

gebied Velsen Zuid, NZK, Halfweg, Zuiderpolder, Spaarne, Oud Schoten en Spaarndam, Velserbroek, 

Velsen Zuid) + Haarlem, Cruquius en Waarderpolder. Zie ook de gebiedskaart “bouwen aan een sterk 

merk Spaarnwoude”.   

 

Niet alleen het aantal leden is toegenomen, ook valt inmiddels een grote diversiteit aan 

ondernemerschap te constateren. Deels omdat het gebied is uitgebreid, deels omdat er een sterke 

groei in zzp –beroepen is ( o.a. administratief, internet, zakelijke dienstverlening, kleine zelfstandigen 

en creatieve of adviserende professionals).  

 

De OVS wil hierin verbindend zijn en z’n leden blijven binden en boeien qua algemene 

aandachtsgebieden en meer specifieke ondernemersonderwerpen.  

 

Tenslotte is geconstateerd dat de OVS vanwege deze ontwikkelingen gebaat is bij meer 

ledenparticipatie. Er zijn veel nieuwe ondernemers / ondernemers nieuwe stijl die iets kunnen en 

willen inbrengen.  Dit moet georganiseerd worden binnen de kaders van de OVS Statuten, d.w.z. met 

goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.     

  

Waar gaan we voor ?  

 

• De visie ieder jaar actueel houden, aanpassen aan de feitelijke ontwikkelingen en concreet 

maken in een actief, aantrekkelijk inspirerend jaarplan + budget: “net als de eigen 

onderneming”; 

• Het goede uitbouwen van de afgelopen jaren met enthousiasme voort te zetten  (“actief 

voor en door leden”); 

• Meer  expliciete en directe inbreng van de leden daarbij. Het idee is: het bestuur geeft de 

kaders en faciliteert, de leden zijn actief in commissies en werkgroepen; 

•  Initiatieven komen vanuit de leden en vanuit het bestuur. Het bestuur behoeft niet steeds in 

de voortrekkersrol te acteren; 

• Om dit hanteerbaar te organiseren  werkt het bestuur met commissies (vaste onderwerpen 

van algemeen belang, lange termijn en met een permanent karakter) en werkgroepen 

(specifieke onderwerpen van algemeen belang en met een tijdelijk karakter). De zaken die 

hier aan de orde komen vallen binnen de bestuursverantwoordelijkheid;  

• Het bestuur toetst z’n jaarplan en z’n handelen en uitingen aan de statuten en aan 

kernwaarden; 
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Kernwaarden van de OVS  

 

1. Een verbindend sociaal netwerk zijn met een goede reputatie en waar je graag bij wilt horen;  

2. Verbindende factoren tussen de leden zijn met name ondernemerschap én maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ; 

3. Energiek en effectief m.b.t. onderwerpen voor de leden en m.b.t. onderwerpen op het 

niveau van dorp en regio; 

4. Kennisnetwerk voor en door leden. Kennis overdragen door gebruik te maken van kennis en 

ervaring van de leden of het uitnodigen van expertise buiten het netwerk; 

 

Missie van de OVS 

“De OVS gaat voor een energiek  ondernemersnetwerk door middel van het faciliteren van 

inspirerende bijenkomsten, bedrijfsbezoeken en informatie uitwisseling.  De OVS zet zich in voor het 

bevorderen van een goed economisch en sociaal-maatschappelijk voorzieningen niveau in dorp en 

omstreken ”.   
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Hoofdstuk 3: Uitgangspunten en doelstellingen van de OVS 
 

 

Uitgangspunten  van de organisatie  

 

• Een vereniging zijn met een grote diversiteit aan leden, waarin je je thuis voelt en waar je 

plezier aan beleefd  

• Erkende, herkende  en geloofwaardige gesprekspartner zijn voor ondernemers,  gemeenten 

en instanties in de regio  

• Betrokken, open,  duidelijk, integer, transparant, controleerbaar, eerlijk en betrouwbaar ; 

naar elkaar, de aangesloten ondernemers, en de omgeving waarin je werkt 

• Aansluiten bij vernieuwende ideeën zoals: netwerkorganisaties, het nieuwe werken, flexplek 

locaties, het nieuwe samenwerken, collectieve winkels, impact internet en social media, 

webshops   

• Aansluiten bij ondernemersonderwerpen van algemeen belang  

 

 

Doelstellingen van de OVS  

 

• Het vertegenwoordigen van gezamenlijke ondernemersbelangen binnen overheden en 

andere organisaties; 

• Stimuleren van ondernemerschap door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en 

kennisoverdracht; 

• Ondersteunen van ondernemers bij regionale aangelegenheden vanuit commissie of 

werkgroep; 

• Profileren en participeren vanuit sociaal maatschappelijke betrokkenheid; 

• Een organisatie met een omvang van 100 tot 150 leden vormgeven en succesvol runnen;    

• Meewerken  aan collectieve inkoop en collectieve trainingen; 

• Onderlinge contacten faciliteren d.m.v. minimaal zes bijeenkomsten;   

• Communicatie en informatie over voortgang en beslispunten via nieuwsbrieven, notulen, 

updates ontwikkelingen, nieuwsflitsen, bijeenkomsten en de OVS website; 
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Hoofdstuk 4;  Praktische uitwerking van de toekomstvisie  

In dit hoofdstuk schetsen we het kader voor de praktische uitwerking van de toekomstvisie.  

De concrete uitwerking van onze keuzes staat in bijlage 1. 

 

Het bestuur informeert en raadpleegt de leden daar waar financiële middelen nodig zijn om 

doelstellingen te bereiken. Per onderwerp zal bekeken worden of dat vanuit de OVS wenselijk en 

haalbaar is.   

  

Lopende bestuurs- en verenigingsinitiatieven en aangegane verplichtingen nakomen; 

 

Consistent blijven met ingezette activiteiten en toebedeelde (financiële) middelen. “Geen lange 

termijn zonder korte termijn”.  

1. Interne vernieuwing. Plan “interne organisatie en structuur  2.0.” . Opleveren en voorleggen 

aan ALV + laten matchen met bestuursrollen / taken en herkiesbare bestuursleden + 

voorstellen voor nieuwe bestuursleden en opengevallen plaatsen; 

2. De OVS ledenvergadering raadplegen en conform de statuten informeren en handelen; 

3. Regionaal: Het project  Spaarnwoude! met aangegane  verplichtingen richting KvK qua 

financiering, voorwaarden en nakoming OVS inspanningen; 

4. Follow up geven aan initiatief “Hansje Brinker”; 

5. …. 

 

Voorzieningenniveau en bedrijvigheid in Spaarndam en omstreken 

 

Er zijn zorgen omtrent de economische ontwikkeling in en rondom het Dorp. Verkeersproblematiek , 

infrastructuur, onderhoudstoestand dijk en wegen en werkgelegenheid spelen daarbij een 

belangrijke rol. Voorbeeld onderwerpen:  

• Werkgelegenheid; 

• Aantrekkelijkheid en verwerken toerisme; 

• Authenticiteit vs. pretpark zorgen; 

• Vitaliteit en dorps-/regiovoorzieningen; 

• Maatschappelijke betrokkenheid OVS in dorp en regio; 

• Infrastructuur en Parkeervoorzieningen dorp, lokaal/regionaal;   

• …. 

 

Onderwerpen lokaal 

 

Economisch en sociaal-maatschappelijk spelen i.i.g. de volgende onderwerpen: 

• Fusie cq zelfstandigheid van Haarlemmerliede Spaarnwoude; 

• Behoud Groene Buffer; 

• Eenheid Oost- en West Spaarndam; 

• Gebruik en financiering Dorpscentrum; 

• Bestemming van Het Rijnlandhuis; 

• Fort benoorden Spaarndam; 

• Uitbreiding Spaarne Buiten; 

• …. 

• …. 

 

 

 



 

8 

 

 

Een geïntegreerde aanpak ontwikkelen met betrekking tot dorps- en gebiedspromotie 

 

Dit is binnen het OVS bestuur herkend als een “hot topic”.  

a. Constatering: een enorme verscheidenheid aan ondernemerschap (o.a. traditioneel 

aanwezig, zzp groei, het  nieuwe werken cq internet en mobiel, werkgebied OVS en 

bedrijfsvernieuwing, wat willen en verwachten OVS leden anno 2014 ? ).  

b. Uitgangspunt: “het historische dorp en de zich vernieuwende / veranderende omgeving 

hebben elkaar nodig en dienen elkaar te versterken. Dit uitgangspunt moet worden 

teruggevonden in consistente uitingen m.b.t. dorp en gebied”.  

c. Doel: economisch gezond kunnen ontwikkelen en sociaal maatschappelijk betrokken en 

versterkend aanwezig zijn; 

Voorbeelden:  

• Spaarnwoude geeft energie! Zie rapport + uitleg Business Openers Marc van Eck, d.d. juni 

2013, ”gezamenlijk promotieplan”; 

• Hansje Brinker als dorpsicoon. Dorpspromotie, OVS plan in wording;  

• Nieuwe ideeën: meedenken bij bestemming Rijnlandhuis. Uitwerken van ideeën omtrent 

bijvoorbeeld een VVV kantoor annex Hansje Brinker museum; 

• .... 

  

 

Externe (regionale) ontwikkelingen (bij wijze van voorbeeld, nog nader uitwerken) 

 

Mogelijke onderwerpen die voor de leden van de OVS interessant zijn; 

1. Uitbreiding havens/sluizen IJmuiden? 

2. Promotie IJmuiden aan Zee? 

3. Uitbreiding haven Amsterdam? 

4. Recreatieschap Spaarnwoude, NV recreatie NH? Zie bijlage 3: “concept visie op relatie 

Recreatieschap Spaarnwoude  en OVS” (“under construction”)   

5. …. 
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Hoofdstuk 5; De organisatie structuur 

In de nu voorliggende verenigingsstructuur telt het bestuur zeven leden en er zijn vooralsnog (“in 

deze versie van OVS 2.0”) vijf  commissies en twee werkgroepen herkend.  

 

Het huidige werkgroepje “OVS Structuur 2.0” wordt in twee stappen opgeheven.  

Stap1: nadat het OVS bestuur de  “huidige conceptversie” heeft goedgekeurd en de status 

“definitief” heeft gegeven.  

Stap2: “na goedkeuring door ALV op 14 april 2014”.  Opmerkingen vanuit de ALV worden nog 

verwerkt, daarna beleggen bij OVS bestuur.    

 

 

Bestuurssamenstelling en primaire aandachtsgebieden per bestuurslid  

 

1. Voorzitter; Eindverantwoordelijke. Algemeen beleid en bestuur. Commissie afstemming. 

Uitgangspunt: “ALV goedgekeurde versie Structuur 2.0”. Eerste aanspreekpunt ALV. Externe 

contacten. Jaarplan en begroting. Relatie met en betrokkenheid bij en van de leden. 

Voortgang lopende activiteiten en (goedgekeurde) plannen.  

Commissie: “maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid”;  

 

2. Secretaris; Interne organisatie en documentatie. Bestuurlijke vastlegging. Communicatie met 

en informatie van en voor leden. OVS Website en Nieuwsbrief en definitieve uitnodigingen 

voor bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Print en publicatie opdrachten; 

 

3. Penningmeester; In samenwerking met voorzitter: jaarplan, begroting, budgetten en  

financiële voortgang, autorisatie beleid. Financiële administratie en verantwoording, 

waaronder:  contributies, goedgekeurde facturen en betalingen en financiële verplichtingen 

en eventuele contributie- en betalingskwesties; 

 

4. Vicevoorzitter; Aanvullend aan voorzitter. OVS Promotie, PR, OVS Communicatie lokaal en 

regionaal. Communicatie met bestaande leden relaties en nieuwe relaties.  

Commissie: “verkeer en bereikbaarheid”; 

Werkgroep : “Fusieproces  Haarlemmerliede” (eventueel onder te brengen bij bestuurslid 7) 

 

5. Lid van het bestuur. Evenementen. Ondernemers netwerk bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, 

kennis uitwisseling, workshops, trainingen en cursussen, thema bijeenkomsten, sprekers en 

interessante of vernieuwende ondernemersonderwerpen;   

Commissie: “evenementen en bijeenkomsten” 

 

6. Lid van het bestuur. Gebiedspromotie, evenwichtigheid in de aspecten: Spaarndam en 

Spaarnwoude. Afstemming met vice voorzitter. Uitvoering en voortgang van programma / 

project Spaarnwoude! Zie promotieplan 2013 / 2014. Business Openers in opdracht van KvK 

Amsterdam.  

Commissie : “Integrale gebiedspromotie”; 

 

7.  Lid van bestuur. Contactpersoon voor specifieke ondernemersthema’s.  Uitgangspunt: 

“Voor en door ondernemers en ledenparticipatie”. Directe aansluiting bij de 

ondernemerspraktijk. Bron voor OVS ondernemersagendapunten; 

 Commissie: “economisch, bedrijfsmatig en sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau”. 

Werkgroep: “Bestemming Rijnlandhuis en Dorpshuis” 

Werkgroep : “Fusieproces  Haarlemmerliede” (eventueel onder te brengen bij vice voorzitter) 
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 Toelichting bij Commissiewerk  

Definities 

Commissies en eventueel werkgroepen werken altijd binnen de kaders en de verantwoordelijkheid 

van het bestuur. Let wel: voor 100 a 150 aangesloten leden in een dynamische omgeving, met 

ondernemers die graag informeel en praktisch bij elkaar komen en gelijktijdig willen dat het bestuur 

de zaken goed voor elkaar heeft. Letterlijk “voor elkaar”, dus nooit specifiek één groep. Die belangen 

behartigen zij zelf wel (en dat hoort ook zo).  

 

Commissies 

Het aandachtsgebied cq onderwerp van een commissie vloeit direct voor uit OVS bestuurstaken.  

D.w.z. zijn  primair gericht op het OVS functioneren als vereniging, dan wel zijn er omdat de statuten 

dat voorschrijven (kascommissie bijvoorbeeld). De tweede reden voor het  bestaansrecht van een 

commissie  vloeit voort uit de geformuleerde doelstellingen en de toekomstvisie met bijbehorende 

thema’s. Reden: alleen met continuïteit zijn dergelijke thema’s tot een succes te maken en het werk 

is voor één bestuurslid  simpelweg teveel of te complex (nut en noodzaak van diverse kwaliteiten en 

deskundigheden). Een commissie is een vast onderdeel van de verenigingsorganisatie en gericht op 

de  lange termijn ontwikkeling van de OV-S&O.      

 

Taken en bevoegdheden van een commissie: 

• Er zit altijd één bestuurslid in een commissie en waar nodig meerdere;     

• Vallen onder de verantwoordelijkheid van één bestuurslid – zie toewijzing bij 

“bestuurssamenstelling”; 

• Mogen binnen de kaders van de commissie opdracht optreden namens het bestuur; 

• Het aangaan van verplichtingen gebeurt transparant en kan slechts na (genotuleerde) 

goedkeuring binnen het bestuur. Zo nodig na toestemming van de ALV, dit ter beoordeling 

van het bestuurslid, de penningmeester en de voorzitter;    

• …… 

 

Werkgroepen en programma’s 

Een werkgroep of programma is tijdelijk.  Een werkgroep of een programma ontstaat (en verdwijnt) 

omdat er in een bepaalde tijd een bepaald werk te doen is. Het bestuur en de ALV vinden dit werk 

belangrijk en besluiten hiertoe.  Je kunt dus besluiten gedurende bepaalde en beperkte tijd een 

afgebakend programma te runnen. Binnen het bestuur is er dan een programma verantwoordelijke. 

Voorbeeld “bouwen merk Spaarnwoude 2013 - 2014”. Ander voorbeeld ”maak OVS structuur 2014 – 

2020”. Als dit karwei klaar is, worden we opgeheven en we zijn verantwoording schuldig aan het 

voltallige bestuur en de leden / ALV.   

 

Het onderstaande schema is bedoeld om onafhankelijk van personen gebruikt te kunnen worden bij 

het effectief matchen van rollen / taken van personen. Tevens een beknopt kader en samenvatting 

voor bestuurlijk werk, werkbelasting,  samenwerking en communicatie.  

Doel van de structuur 

Duidelijk kader voor ALV en het bestuur m.b.t. rol- en taakverdeling, werkafspraken, gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, rolverantwoordelijkheid en onderling communiceren. Het gaat bij de huidige 

omvang van de OVS met name om het bevorderen van ledenparticipatie en om  flexibiliteit van 

handelen binnen een voor de ALV duidelijke en transparante structuur.    
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Structuur 2.0  bestuurlijk kader en onderlinge taakverdeling 

 

 

 

 

 

 

 

Rol  Aandachtsgebied Commissie  Werkgroep Opmerking 

     

Voorzitter Algemeen beleid  en 

bestuur. Jaarplan, 

begroting en algehele  

voortgang. 

Eindverantwoordelijk. 

Maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en 

betrokkenheid 

geen Zie details bij 

“bestuurssamenstelling” 

op blz 7. Stuurt op 

Statuten, OVS structuur 

2.0 en ALV inbreng. 

Secretaris Interne organisatie en 

documentatie. Bestuurlijke 

vastlegging. Communicatie 

met en informatie van en 

voor leden. Website.  

geen geen Nodig: secretariaats-

support + print en 

uitnodigingsfaciliteiten.  

Nodig: notulen en 

besluitensystematiek 

Penningmeester jaarplan, begroting, 

budgetten,financiële 

voortgang, autorisatie 

beleid. Financiële 

administratie en 

verantwoording. 

Contributies, facturen, 

betalingen en financiële 

verplichtingen; 

geen geen Eventueel beleid en 

administratieve 

verantwoording 

scheiden van puur 

administratieve 

verwerking 

Lid vh bestuur en 

vice voorzitter 

OVS Promotie, PR, OVS 

Communicatie lokaal en 

regionaal. Communicatie 

met bestaande leden 

relaties en nieuwe relaties.  

Commissie “verkeer en 

bereikbaarheid”; 

 

(evt ) Werkgroep : 

“Fusie proces  

Haarlemmerliede 

 

Gericht op OVS 

promotie en Spaarndam 

promotie. 

Lid vh bestuur 

 

Evenementen. 

Ondernemers netwerk 

bijeenkomsten, 

bedrijfsbezoeken, kennis 

uitwisseling, workshops, 

trainingen en cursussen, 

thema bijeenkomsten,  

Commissie 

“evenementen en 

bijeenkomsten” 

Geen 

 

Gericht op inventiviteit, 

interessante activiteiten,    

ondernemersparticipatie 

en actief bevorderen 

onderlinge relaties 

Lid vh bestuur Gebiedspromotie, 

evenwichtigheid in de 

aspecten: Spaarndam en 

Spaarnwoude. Uitvoering 

en voortgang van 

programma / project 

Spaarnwoude!  

Commissie  “Integrale 

gebiedspromotie”; 

geen Integrale 

gebiedspromotie. 

Afstemming met vice 

voorzitter. 

Voldoen aan KvK 

afspraken 

Lid vh bestuur Contactpersoon voor 

specifieke 

ondernemersthema’s 

Commissie: 

“economisch, 

bedrijfsmatig en sociaal-

maatschappelijk 

voorzieningenniveau 

 

 

 

Werkgroep: 

“Bestemming 

Rijnlandhuis en 

Dorpshuis” 

(evt) Werkgroep : 

“Fusie proces  

Haarlemmerliede 

Gericht op “Voor en 

door Ondernemers” en 

“de actuele 

ondernemerspraktijk” 

 

Leden – Ondernemers   Algemene Ledenvergadering    

Statuten OVS 

Lokaal – Regionaal        Fin. Controle 

Kernwaarden    Visie Doelen Inspanningen   Middelen  

      Beleidsplan 2014-2020 > Jaarplan > Begroting, Budget 

      Bestuur 

Voorzitter  secretaris     penningmeester         lid1   lid2            lid3       lid4 
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BIJLAGE 1:  UITWERKING VAN DE VISIE met ACTIEPUNTEN 

 

 Waar gaat de OVS de komende jaren de meeste aandacht aan besteden? 

 

1. Voorzieningen niveau en bedrijvigheid in Spaarndam  

 

minimaal handhaven op het huidige voorzieningen niveau en waar mogelijk uitbreiden.   

We denken dan aan het in stand houden van onder andere de volgende commerciële 

voorzieningen; cafe’s, restaurants, supermarkt, bakker, autobedrijven, fietswinkel, 

gezondheidscentrum, kappers, jachthaven, viswinkel en rokerijen, bouwbedrijven, 

recreatiebedrijven, kinderdagverblijf, … 

Qua niet commerciële voorzieningen hebben wij als OVS minder invloed maar ondersteunen 

we de aanwezigheid van; sportverenigingen en sporthallen, sportvelden, de geldautomaten 

(nu de rabobank helaas is vertrokken), het dorpscentrum (hierover later meer). 

 

Uitbreidingen zouden kunnen/moeten bestaan uit;   

 

1 Verbetering van de parkeervoorzieningen met name in het oude dorp. 

2 Een VVVkantoor annex Hansje Brinker museum (eventueel in Rijnlandhuis?) 

3 Betere voorzieningen langs de oever van de Mooie Nel voor dagrecreatie. 

 

We richten ons daarbij ook op het elkaar onderling ondersteunen en het gebruik maken van 

elkaars diensten.  Vanuit de gedachte samen staan we sterk. 

 

2. Meer aandacht voor de interne organisatie en democratisering van de vereniging.  

 

De leden van de vereniging krijgen de komende jaren een grotere invloed op de keuzes 

en de koers van de vereniging.  Dat willen we onder andere bereiken door  het opzetten 

en organiseren van commissies en werkgroepen. Hierdoor kunnen meer leden actief 

betrokken worden bij het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.  Het streven 

zal worden dat alle leden op de één of andere manier ergens bij betrokken zijn en zich 

inzetten voor de vereniging. 

 

3. Een geïntegreerde aanpak ontwikkelen met betrekking tot gebiedspromotie.  

 

Dat wil zeggen dat we de bestaande initiatieven (zoals; Spaarnwoude promotie en 

Hansje Brinker) op de rails willen zetten en op elkaar willen afstemmen.   

 

Spaarnwoude geeft energie 

Dit traject is een aantal jaren geleden door de toenmalige voorzitter Leon Ravesteijn 

samen met Ineke van der Geest en in samenwerking met de Kamer van koophandel 

opgezet. Het heeft geresulteerd in een doortimmerd promotieplan dat is opgesteld door 

het bureau Business Openers van Marc van Eck. Er is na gedegen onderzoek door dit 

bureau een visie ontwikkeld, een logo met pay off, en een meerjaren actieplan.  En een 

eerste financiële bijdrage van de KvK is ontvangen door de OVS.  Op dit moment (eind 

2013//begin 2014) staat de OVS er alleen voor, de KvK en business openers zijn klaar met 

de ondersteuning en de vanuit de OVS gevormde werkgroep is nu zelf actief bezig met 

het uitvoeren van het promotieplan.  

Op de website van de OVS kunt u meer informatie vinden over dit plan. 
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Hansje Brinker 

 

Vanuit de OVS (bestuurslid Han Bouwens) is er een voorstel gekomen om Hansje Brinker 

meer als promotioneel uithangbord van Spaarndam te gaan gebruiken.  Het idee is dat er 

slechts incidenteel en niet in samenhang gebruik gemaakt wordt van de bekendheid van 

Hansje Brinker.  De planvorming rondom dit onderwerp is in gang gezet. Wie interesse 

heeft in dit onderwerp kan zich melden bij Han Bouwens via het bestuur. 

 

4. Meer aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid.  

 

De OVS wil haar rol als maatschappelijk verantwoordelijke vereniging meer inhoud 

geven. Hiervoor zal een aparte commissie opgericht worden. Leden kunnen zich melden 

bij de voorzitter. 

 

 

Op lokaal niveau richten we de aandacht op de volgende onderwerpen; 

 

1. Fusie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft te kennen gegeven dat er 

aangestuurd wordt op een fusie. Zelfstandig doorgaan is voor de gemeente geen reële optie 

meer.  Momenteel is er een traject in gang gezet waarin met alle betrokken partijen, 

waaronder ook de ondernemers, gepraat wordt. Dat moet resulteren in een afgewogen 

beslissing.  

De OVS als vereniging heeft (nog) geen gedeelde visie op de richting waarin dit fusie traject 

zou moeten gaan.  Individuele ondernemers denken mee met de gemeente.  Er wordt nog 

nagedacht of een gezamenlijke OVS visie op dit onderwerp haalbaar en wenselijk is.  

Voor Spaarndamse ondernemers spelen een aantal elementen een rol, daarbij kan je denken 

aan; 

1. Huidige opsplitsing kernen Spaarndam tussen Haarlem en Haarlemmerliede. Is 

samenvoegen van deze kernen bij één gemeente wenselijk?  

2. Rol van de groene buffer. Hoe belangrijk vinden we die? En bij welke gemeente is die 

het beste gewaarborgd? 

3. Wat is de meerwaarde van het bij elkaar willen houden van de diverse kernen die nu 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormen? 

4. In welke gemeente heerst het meest ondernemersvriendelijke klimaat? Hoe 

belangrijk vinden we dat? 

 

2. Het dorpscentrum 

 

Recent hebben er een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden bij het dorpscentrum.   

Hoe dit de exploitatie van het dorpscentrum gaat beïnvloeden is voor de OVS niet goed in te 

schatten. Maar uit de wandelgangen horen wij dat het er niet makkelijker op gaat worden de 

komende jaren. Als ondernemersvereniging zien we het belang van de sociaal- 

maatschappelijke functie die het dorpscentrum vervuld.   Wij stellen ons de vraag of dit per 

se via een publiek initiatief georganiseerd moet worden. Wellicht dat een privaat of een 

publiek-privaat initiatief meer kans  van slagen heeft?  Een moeilijk te beantwoorden vraag.   
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3. Het Rijnlandhuis 

 

Dit wordt niet meer gebruikt door Rijnland en er wordt nagedacht over herbestemming en 

nieuwe functies.  Vanuit de OVS is er nog geen visie op dit onderwerp. 

Een thema avond over dit onderwerp wordt overwogen.  

 

4. Fort benoorden Spaarndam  

 

zal zeer waarschijnlijk verbouwd gaan worden tot bungalowpark. Voor het fort zelf wordt 

door het Recreatieschap Spaarnwoude gedacht aan een informatiecentrum.  Vanuit de OVS 

is er geen gedeelde visie over nut en noodzaak van deze nieuwe voorziening.  Algemeen 

gesproken lijkt een bungalowpark met informatiecentrum op deze locatie geen directe 

belangen te schaden van lokale ondernemers. Voor enkele ondernemers ontstaan er kansen 

als dit plan tot uitvoer mocht komen. De mogelijke verkeersproblematiek die er ontstaat 

door bezoekersstromen is een belangrijk punt. De OVS wil dit probleem niet bagatelliseren 

en benadrukt dat de verantwoordelijke overheden dit aspect zeer zorgvuldig moeten 

afwegen. Mogelijk is de komst van dit bungalowpark zelfs een kans reeds bestaande 

verkeersproblemen toekomstbestendig op te lossen. 

 

5. Woonwijk Spaarnebuiten  

 

is voor een klein deel gerealiseerd. De verdere bouw heeft vertraging opgelopen door 

procedures die vanuit de Spaarndamse bevolking zijn gestart. Belangrijkste bezwaren zijn de 

geringe aandacht voor de verkeersproblematiek en de hoogte van de bebouwing. Vanuit de 

leden van de OVS zijn er de volgende geluiden te horen;       

- angst voor klagende bewoners ten aanzien van de bedrijvigheid in het naastgelegen woon-

werkgebied,  

- positieve invloed op het bestaansrecht van een winkelgebied op het  terrein van Polderman 

waar nu reeds de Albert Heijn gevestigd is,  

- kansen voor verbeterde recreatiemogelijkheden aan de Mooie Nel,   

- gevaar voor verkeersproblemen onder andere op de T kruising bij de grote sluis 

 

 

Op regionaal niveau richten we de aandacht op de volgende onderwerpen; 

 

Over onderstaande thema’s  zal er vanuit de OVS gewerkt gaan worden aan een visie.  Leden die voor 

deze onderwerpen een conceptvisie willen opstellen zijn van harte uitgenodigd. 

Deze visies zullen allen getoetst worden aan de kernwaarden, doelstellingen, visie en missie van de 

vereniging. 

 

Mogelijke onderwerpen die voor de leden van de OVS interessant zijn; 

 

6. Uitbreiding havens/sluizen IJmuiden? 

 

7. Promotie IJmuiden aan Zee? 

 

8. Uitbreiding haven Amsterdam? 

 

9. Recreatieschap Spaarnwoude, NV recreatie NH?  
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BIJLAGE 2 :  Een conceptvisie op de OVS en haar relatie met het Recreatieschap 

 

Conceptversie (QD)  

 

Spaarndam ligt geografisch heel centraal in het Recreatiegebied Spaarnwoude zonder er zelf 

deel van uit te maken. Het reilen en zeilen van het recreatieschap Spaarnwoude heeft echter 

wel regelmatig grote invloed op het leef-, woon-, en werkklimaat van de Spaarndammers. En 

met name de recreatie-, horeca- en hotel ondernemers hebben regelmatig op bestuurlijk 

niveau te maken met het recreatieschap. 

 

De organisatie structuur 

 

De organisatie van het Recreatieschap Spaarnwoude is tamelijk complex opgezet. Historisch 

gezien zijn de recreatieschappen ambtelijke organisaties die het beheer over de 

recreatiegebieden voeren uit naam van gemeentes en provincies. In 2004 is de NV Recreatie 

Noord Holland opgericht vanuit de gedachte dat het beheer van de recreatiegebieden beter 

en efficiënter door een verzelfstandigde organisatie uitgevoerd zou kunnen worden.  

De volgende vraag wordt nu wel steeds vaker gesteld; is deze ontwikkeling aan het 

doorschieten  en ontstaat er langzaam een grote diffuse aan elke democratische controle 

onttrokken schaduwwereld van diverse semi-overheidsorganisaties? 

 

In 2004 is de ambtelijke organisatie van het recreatiegebied Spaarnwoude vrijwel in zijn 

geheel ondergebracht in de NV RNH.  En sindsdien wordt het beheer van Spaarnwoude 

uitbesteed aan deze NV RNH. Het feitelijke bestuur van de recreatieschappen is echter nog 

steeds in handen van de overheid. Vertegenwoordigers van Amsterdam, Velsen, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de provincie vormen het bestuur.   

De NV RNH is dus voor vrijwel al zijn wezenlijke besluiten afhankelijk van een bestuur dat 2 à 

3 keer per jaar vergadert.   

Niet ideaal maar vanuit het oogpunt van bescherming van maatschappelijke belangen is deze 

constructie natuurlijk helemaal niet zo onverstandig. Vooral omdat nog steeds een groot deel 

van de inkomsten van de NV RNH uit overheidsgeld bestaat. De kans dat een 100% private 

organisatie op de lange termijn consequent het algemeen belang  boven het eigen belang zal 

stellen lijkt klein.   

 

Het bewaken van de balans tussen vrij en gratis toegankelijke natuur tegenover een 

bedrijfsmatig gezonde exploitatie van de recreatiegebieden is vermoedelijk het beste 

gewaarborgd bij een publiek bestuurde organisatie. Of de uitvoering van het beleid beter 

door een verzelfstandigde NV kan worden gedaan dan door een geheel  ambtelijke 

organisatie vinden we moeilijker te beantwoorden.  Een gedegen vergelijkend onderzoek zou 

wel eens interessant kunnen zijn. 

 

Het functioneren van de NV RNH  

 

We zien de afgelopen 10 jaar dat de NV RNH erg zijn best doet de oude ambtelijke werkwijze 

los te laten en probeert te verzakelijken. De organisatie is echter nog steeds voor een groot 

deel afhankelijk van overheidsgeld. En de eerder vermelde afhankelijkheid van de besluiten 

van het dagelijks bestuur dat ook nog steeds in overheidshanden is maakt slagvaardig 

handelen vaak lastig.  
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Bovenstaande neemt niet weg dat we in de afgelopen jaren verschillende voorbeelden zijn 

tegengekomen van uitvoering van beleid waar je vraagtekens bij kan zetten. Het op orde 

brengen van erfpachtcontracten, het verstrekken van vergunningen en het onderhouden van 

de diverse voorzieningen en het historisch erfgoed zijn enkele voorbeelden van zaken waar 

naar ons idee nog veel te verbeteren valt. Maar bovenal missen we een duidelijke visie 

waarin de NV RNH de balans opmaakt als “specialist” in het beheren van recreatiegebieden.  

 

Wat wil de OVS met Spaarnwoude 

 

Los van bovenstaande abstracte bestuurlijke zaken denkt de OVS dat er in het 

recreatiegebied Spaarnwoude nog wel enige ruimte is voor verdere ontwikkeling. Op 

zorgvuldig geselecteerde locaties zien wij nog wel mogelijkheden voor intensivering van 

commerciële ontwikkelingen. De grens komt wel in zicht met drie maneges, twee golfbanen, 

twee of drie bungalowparken, verschillende jachthavens, verschillende buitensportbedrijven 

(deels met eigen locaties), verschillende horeca gelegenheden,  een zorgboerderij, een 

hondenrenbaan, een wielerparcours, etc.  

 

Wat ons betreft worden de keuzes voor nieuwe ontwikkelingen en de locaties nu alleen veel 

te willekeurig gemaakt zonder een duidelijke onderliggende toekomstvisie. En zonder 

gedegen overleg met de bestaande  ondernemers. En vooral dat laatste baart ons zorgen. 

 

Als OVS nemen we ons voor om over bovenstaande zaken een dialoog met de NV RNH te 

starten. Oftewel, wordt vervolgd. 


