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Persbericht 
 

Aan:  De Redactie 

Van:  MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum: 9 juni 2011   

Haarlemmermeer 20e in MKB vriendelijkste gemeente verkiezing Noord-Holland  
 
De gemeente Haarlemmermeer scoort provinciaal opnieuw niet best bij de verkiezing van ‘MKB 
vriendelijkste gemeente in Noord-Holland van 2010-2011’. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek 
van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van economische zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) en HanzeConnect, waarin alle  Nederlandse gemeenten op hun 
ondernemersklimaat zijn doorgelicht en waaraan bijna 16.000 mkb-ondernemers hebben 
meegewerkt. Regiodirecteur Fabian Nagtzaam maakte de winnende gemeente vandaag bekend.  
 
Van de in totaal 58 Noord-Hollandse gemeenten is de gemeente Stede Broec gekozen tot MKB 
vriendelijkste gemeente uit de provincie, landelijk maakt MKB Nederland de winnaar op 14 juni bekend 
tijdens haar jaarlijks drukbezochte zomerborrel. De gemeente Haarlemmermeer staat uiteindelijk op plek 20 
in de provinciale verkiezing van MKB vriendelijkste gemeente. Op de ranglijst van de G36 –de 36 grootste 
gemeenten van Nederland- prijkt Haarlemmermeer zelfs op een teleurstellende 26

e
 plaats.  

 
In totaal hebben gemiddeld 35 ondernemers per gemeente gereageerd op vragen over vier onderwerpen: 
het lokale ondernemersklimaat (regelgeving, lokale belastingen, ondernemersvriendelijkheid e.d.), 
communicatie en beleid, het imago van gemeenten (waar – anders dan in de eigen gemeente – zouden zij 
zich juist wel en juist niet willen vestigen) en over de hoogte van de gemeentelijke lasten. Bij het laatste 
onderdeel is ook het OZB-tarief betrokken (officieel overzicht van het Centrum voor Onderzoek van de 
Economie van de Lagere Overheden). De verhoging op dit laatst genoemde onderdeel met 5,8% binnen de 
Poldergemeente is juist een doorn in het oog van de MKB vereniging. 
 
De regionale ondernemersvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol wil de lokale overheid uitdagen om 
zich nog meer in te spannen ten gunste van het midden- en kleinbedrijf. “In Haarlemmermeer hebben wij 
een prima verstandhouding met de bestuurders van de gemeente. Als voorbeeld kunnen wij ondermeer 
noemen dat het Bewijs van Goede dienst is ingevoerd op voorspraak van onze vereniging” aldus Nagtzaam.   
 
“Deze verkiezing is voor ons een belangrijk lobby-instrument. De afgelopen jaren is gebleken dat we 
hiermee op een positief kritische wijze de gemeenten kunnen stimuleren om hun dienstverlening aan 
ondernemers te verbeteren. We zien over de gehele linie ook duidelijke verbeteringen. Zo is er een horeca-, 
detailhandels-, werklocatiesnota in samenspraak met ondernemers opgesteld en ook bij het schrappen van 
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regels werken wij goed samen. We nemen deel aan de overleggroep deregulering en verbetering van de 
serviceverlening van de Gemeente Haarlemmermeer. Dit moet leiden tot eenvoudiger regelgeving en 
verbeterde serviceverlening aan het bedrijfsleven, vooral aan de vergunningverlening moet veel verbeteren. 
Het gaat dus goed, maar  we vinden dat er nog altijd een schepje bovenop kan waardoor Haarlemmermeer 
bij de volgende verkiezing hoger zal eindigen” besluit Nagtzaam ambitieus. 

 


