
 

Provinciale Statenverkiezingen 2011, van belang voor het MKB! 

  

De Provinciale Statenverkiezingen staan weer voor de deur. Op woensdag 2 maart mag iedere 

stemgerechtigde naar de stembus om zijn favoriete politieke partij in de Provinciale Staten te krijgen.  

Maar wat voor zin heeft het uw stem uit te brengen? Wat betekenen de Provinciale Staten voor u als 

ondernemer? Wat betekenen de bezuinigingen bij de Provincies voor de economie? MKB Haarlemmermeer-

Schiphol legt uit… 

 

Uw stem bepaalt niet alleen het provinciale beleid van de komende jaren, maar is ook van groot lands- en 

vooral ondernemersbelang! 

 

Ondernemersstemwijzer 

MKB en VNO-NCW lanceren daarom een stemwijzer voor ondernemers. Aan de hand van stellingen kunnen 

ondernemers standpunten van verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken. de Stemwijzer van 

Noord-Holland is al online en te bereiken op www.ondernemersstem.nl! 

 

Politieke debat 

In het kader van de verkiezingen organiseerde MKB met enkele andere partners op 17 februari een politiek 

debat. Tijdens dit debat konden ondernemers met verschillende politieke partijen in discussie over de 

belangrijkste onderwerpen. Welke keuzes gaat de provincie maken op gebied van mobiliteit, 

bereikbaarheid, milieu en ruimtelijke ordening? Het debat heeft plaats gevonden in het Tata Steel Stadion 

te Velsen en was mede door de aanwezigheid van de vele ondernemers een groot succes. 

 

Wat zijn de Provinciale Staten? 

De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincies. Zij worden eens in de vier jaar 

gekozen. Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de 

provincie. De Commissaris van de Koningin is voorzitter van de Provinciale Staten. 

 

Wat doen de Provinciale Staten? 

De Provinciale Staten stellen als volksvertegenwoordiger van de provincie het beleid vast en controleren de 

uitvoering daarvan. Het gaat daarbij onder andere om belangrijke ondernemerszaken als ruimtelijke 

ordening en bereikbaarheid. 

Maar hiernaast kiezen de leden van de Provinciale Staten ook de leden van de Eerste Kamer. De Eerste 

Kamer kan wetsvoorstellen van de Tweede Kamer verwerpen of aannemen. Daarmee zijn de verkiezingen 

van Provinciale Staten dus van direct belang voor de landspolitiek. Wilt u een Eerste Kamer die grotendeels 

achter de plannen van de huidige Tweede Kamer staat of hier juist duidelijk andere ideeën over heeft? 

 

Meer weten over onze ondernemersstandpunten rondom de PS-verkiezingen lees verder in onze 

nieuwsbrief waarin ondermeer ook weer de regionale actualiteiten worden belicht en onze 
activiteitenagenda staat weergegeven. 

MKB-standpunten met betrekking tot de Provinciale Staten? 

Ondernemers (en burgers) vinden de toegevoegde waarde van een provincie, vooral op bepaalde 

beleidsterreinen, vaak beperkt. Voor het bedrijfsleven zit de toegevoegde waarde van dit middenbestuur 

(tussen Rijksoverheid en gemeenten) vooral bij de taken die de economie bevorderen: 

- Bereikbaarheid en toegankelijkheid (met name van het landelijk gebied 

- Ruimtelijke samenhang tussen (grotere) steden en landelijk gebied. 

http://www.ondernemersstem.nl/


 
Lees verder... 

Lijsttrekkers: Geen woningbouw in Almere en de Haven 

Onderwijs & arbeidsmarkt, bereikbaarheid, verzelfstandiging van de havens en wonen. Deze thema’s 

werden besproken door de lijsttrekkers op 17 februari 2011 in het Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid. Het 

debat was een initiatief van VNO-NCW West, MKB-Nederland regio Noord-Holland en De Noordzeekanaal 

Alliantie (een samenwerkingsverband van ORAM, ZON, FedIJmond en Veban). In samenwerking met LTO, 

de vakbonden FNV, CNV en MHP, de Kamers van Koophandel en vele lokale ondernemersverenigingen 

(waaronder MKB-IJmond) en branches, waaronder FBA, WBG, MKB IJmond, Bouwend Nederland, RECRON, 

Horeca Nederland en Metaalunie organiseerden zij het lijsttrekkersdebat. In het debat werden belangrijke 

knelpunten voor ondernemers aangekaart. 

 

Lees verder... 

Ondernemer Biesheuvel nieuwe voorzitter MKB-Nederland 

Hans Biesheuvel wordt per 1 juni aanstaande de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Het hoofdbestuur 

van de vereniging heeft vandaag besloten de 45-jarige ondernemer als de opvolger van Loek Hermans 

voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering, die in mei formeel over zijn benoeming beslist. 

J.H.A.S. (Hans) Biesheuvel (geboren 10 maart 1965) is een ondernemer pur sang, een self made man die 

goede én slechte tijden heeft meegemaakt. 

 
Lees verder... 

Acquisitiefraude 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol ontvangt regelmatig klachten over acquisitiefraudeurs. De 

moederorganisatie van MKB Haarlemmermeer-Schiphol, MKB-Nederland, gaat één van deze talloze 

misleidingen (bedrijvengidsonline) bij de rechter aanvechten. In de tussentijd blijft MKB Haarlemmermeer-

Schiphol ondernemers adviseren om in dit soort gevallen... 

 
Lees verder... 

Herman Wijffels Innovatieprijs 

Heeft u een innovatief idee of concept dat bijdraagt aan een duurzame toekomst? Doe dan mee aan de 

tiende editie van de Herman Wijffels Innovatieprijs. Met deze prijs steunt de Rabobank ondernemende 

mensen met concrete ideeën voor duurzame innovaties. Vindingen die mens of milieu vooruit helpen, want 

Nederland heeft juist nu behoefte aan innovatieve ondernemers. 

 
Lees verder... 

Meer geregeld met minder regels 

Mensen en bedrijven krijgen meer ruimte. Het kabinet gaat veel regels afschaffen en vereenvoudigen. De 

kosten van nieuwe regels worden zoveel mogelijk gecompenseerd. Dat schrijft minister van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen vandaag aan de Tweede Kamer. De aanpak is een onderdeel van 

het nieuwe bedrijfslevenbeleid. Het kabinet vermindert de regeldruk tot en met 2012 met 10 procent en de 

jaren daarna steeds met 5 procent. 

 
Lees verder... 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/1_%20Welk%20standpunt%20neemt%20MKB%20in%20met%20betrekking%20tot%20de%20Provinciale%20Staten.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/2_%20Lijsttrekkersdebat.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/3_%20Ondernemer%20Biesheuvel%20nieuwe%20voorzitter%20MKB.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/4_%20Acquisitiefraude.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/5_%20Herman%20Wijffels%20Innovatieprijs.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/6_%20Meer%20geregeld%20met%20minder%20regels.pdf


Voucher voor mobiliteitsmanagement 

Werkgevers met 25 tot maximaal 250 medewerkers kunnen een mobiliteitsvoucher aanvragen voor een 

onderzoek hoe medewerkers slimmer kunnen reizen en werken. Deze tegoedbon maakt deel uit van het 

programma ‘Slim Werken en Slim Reizen’, waarin MKB-Nederland en VNO-NCW partners zijn. Doel hiervan 

is het spitsverkeer te verminderen door vaste routines van woon-werkverkeer te doorbreken. 

 
Lees verder... 

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2010-2011 

In 2011 reikt MKB-Nederland weer de prijs "MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland" uit aan de 

gemeente met het beste ondernemersklimaat voor MKB-ers. De verkiezing is een initiatief van MKB-

Nederland met medewerking van het Ministerie van Economische Zaken. Door deze verkiezing worden 

gemeenten gestimuleerd om zich meer in te spannen voor ondernemers. Voor u dus! 

 

Lees verder... 

Regionaal nieuws 

Acht kernpunten van het Deltaplan Bereikbaarheid 

Voor het Deltaplan Bereikbaarheid zijn acht kernpunten geformuleerd. Deze zijn op een rijtje gezet in een 

nota. Het college is tijdens zijn vergadering van 15 februari 2011 akkoord gegaan met deze nota, die nu 

naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Voor de zomer moet het Deltaplan Bereikbaarheid af zijn. Doelen 

zijn een goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming van alle soorten verkeer, 

verbeteren van de verkeersstructuur en goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een 

hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de regio en het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

 
Lees verder... 

Bedrijfsleven: voorkom vertraging besluitvorming A9! 

Gemeente Amstelveen heeft laten weten de afspraak met het Rijk niet na te kunnen komen om 100 

miljoen bij te dragen aan de aanleg van de A9-tunnel. Het bedrijfsleven vindt echter dat het Tracébesluit 

A6/A9 (Schiphol, Amsterdam, Almere) over de A9, dat verwacht werd in februari /maart dit jaar, alsnog 

moet doorgaan. 

 

Lees verder... 

Financiering omlegging A9 in Badhoevedorp rond 

De omlegging van de snelweg A9 bij Badhoevedorp is financieel rond. Gedeputeerde Elisabeth Post zei 

tijdens een VVD-verkiezingsbijeenkomst in De Beurs dat er een akkoord is bereikt over de dekking van een 

laatste tekort van 16 miljoen euro. De operatie zou oorspronkelijk bijna 300 miljoen euro kosten, maar 

door aanvullende wensen valt dat bedrag hoger uit. Gedeputeerde Post: "De ervaring leert dat je bij dit 

soort projecten de kosten nooit in de hand houdt." 

 

Lees verder... 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2011/nieuwsbrief%20februari/7b_%20Mobiliteit_voucher_SD.pdf
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Pas in 2015 besluit over Tweede Kaagbaan bij Schiphol 

In 2015 neemt het kabinet een beslissing over de aanleg van een Tweede Kaagbaan. In de tussentijd blijft 

de grond voor deze parallelle baan wel gereserveerd en mag daar niet worden gebouwd. 

,,Op dit moment kan ik nog niets zeggen. We moeten eerst de ontwikkelingen in de luchtvaart afwachten. 

Ik ben voornemens om in 2015 hier helderheid over te geven’’, zegde staatssecretaris Joop Atsma 

maandagmiddag toe tijdens het ruim vijf uur durende debat in de Tweede Kamer over de Luchtvaartnota. 

 
Lees verder... 

Verbinding N205-N206 via noordelijk tracé met Ringvaartaquaduct 

De regionale partijen, waaronder provincies Noord- en Zuid-Holland, Holland Rijnland, Stadsregio 

Amsterdam en betrokken regiogemeenten, kiezen unaniem voor een nieuwe verbinding tussen de N205, 

N206 en de A4, die loopt via de noordelijke variant met een aquaduct onder de Ringvaart. Dit is de best 

haalbare oplossing voor de ontsluiting van de Greenports Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer. 

 
Lees verder... 

Het UWV stelt zich aan u voor… 

Binnen UWV is het de taak van de divisie Klant & Service om vanuit klantsignalen de dienstverlening van 

UWV te verbeteren. Uiteraard gaat het hierbij dan ook om de dienstverlening aan werkgevers. Hun 

belangrijkste inspiratie- en informatiebronnen voor verbeteringen zijn vooral de werkgevers zelf, hun 

vertegenwoordigers en branche organisaties. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de 

werkgeversportal op onze website www.uwv.nl. 

 
Lees verder... 

Smithuijsen Winters & De Vries direct in Top-50 

Het nieuwe advocatenkantoor Smithuijsen Winters & De Vries, met vestigingen in Haarlem en Hoofddorp, 

staat direct al in de Top-50 van Nederlandse advocatenkantoren. Een belangrijke aanwinst voor de regio 

Kennemerland/Haarlemmermeer, waar tot nu toe vooral kleinere kantoren actief waren. Smithuijsen 

Winters & De Vries is het resultaat van een fusie tussen enerzijds Winters & De Vries en anderzijds 

Smithuijsen. 

 

Lees verder... 

'Wegdek Dennenlaan vervangen' 

Het wegdek van de Dennenlaan moet compleet vervangen worden. Dat stellen de Dorpsraad Zwanenburg-

Halfweg en de lokale ondernemersvereniging welke lid is van MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Ze hebben 

een brief aan het Haarlemmermeerse college van B en W gestuurd over dé winkelstraat van Zwanenburg. 

Een noodkreet noemen ze het zelf. 

 
Lees verder... 
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AGENDA: 
  

2 maart 2011: 

Provinciale Staten verkiezingen 

  

8 maart 2011: 

Bijeenkomst over ‘Het nieuwe werken’ 

  

23 maart 2011: 

MKB-Lenteborrel 

  

29 maart 2011: 

Ondernemers Verkiezing Noord Holland 

  

4 april 2011: 

Algemene Leden Vergadering MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

  

  

  

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt zich dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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http://www.mkb-amsterdam.nl/lenteborrel.49.html
http://www.ovnh.nl/pg-24152-7-34866/pagina/ovnh_home.html
http://www.mkb-haarlemmermeer.nl/Web/Default.aspx
http://www.ezinecomposer.nl/OptIn.aspx?action=optout&id=f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6&job=37ac8274-62ac-409f-a772-3589718871e9
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