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Haarlemmermeer duurste gemeente voor ondernemers 
MKB roept op tot verlaging OZB-tarief 

 
In een door de Kamer van Koophandel verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de Onroerende 
Zaakbelasting (OZB) is de gemeente Haarlemmermeer binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) -met 
20 gemeenten in de regio- terug te vinden als duurste gemeente wat betreft de OZB lastendruk.  
 
In de huidige tijd pleit MKB-Haarlemmermeer-Schiphol juist voor handhaving en eerder teruggang in 
tarieven van gemeentelijke belastingen om het ondernemersklimaat zo optimaal mogelijk te houden en 
verder te bevorderen . De gemeente Haarlemmermeer presteert het echter om hun OZB-tarief voor 
bedrijven te verhogen met maar liefst 5,8%. Wat betreft de MKB-belangenvereniging dus veel te hoog en 
buiten proporties! 
 
De gemeente Haarlemmermeer scoorde in een in 2008 gehouden provinciaal onderzoek niet best bij de 
verkiezing van „MKB vriendelijkste gemeente in Noord-Holland‟. Dat bleek toen uit een grootschalig 
onderzoek van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van economische zaken (EZ) en de 
Kamers van Koophandel, waarin alle 443 Nederlandse gemeenten op hun ondernemersklimaat zijn 
doorgelicht en waaraan bijna 16.000 mkb-ondernemers hebben meegewerkt. De gemeente 
Haarlemmermeer eindigde in genoemd onderzoek toen op een 24

e
 plaats in Noord-Holland. “Dit onderzoek 

hebben wij de laatste maanden herhaald en op dit moment zijn wij in afwachting van de uitkomst daarvan” 
aldus Fabian Nagtzaam, regiodirecteur van de belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in 
Noord-Holland.  
 
Een substantiële OZB-verhoging zal echter niet bijdrage aan een betere score voor de gemeente 
Haarlemmermeer vreest de regiodirecteur. Nagtzaam spreekt echter wel de hoop uit dat de polder 
gemeente hoger zal eindigen dan in het vorige onderzoek naar de MKB vriendelijkste gemeente. “De 
gemeente Haarlemmermeer staat de laatste jaren open voor opbouwende kritiek en geeft daar vervolgens 
direct ook gevolg aan door intern zaken die niet goed gaan aan te pakken”. De uiteindelijke rangorde in het 
onderzoek zal voornamelijk worden gebaseerd op vier onderdelen: de tevredenheid van ondernemers, het 
imago van de gemeente, communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf en de 
hoogte van de gemeentelijke (administratieve) lasten voor het MKB. 
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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. “Wij kennen de gemeente 
Haarlemmermeer als ambitieuze gemeente en gaan er dan ook vanuit dat de gemeente Haarlemmermeer 
haar ondernemers wil ontmoeten en verbinden aan en in de gemeente zoals het motto voor deze gemeente 
luidt. Dit laatste kan mede door je niet uit de markt te prijzen met te hoge gemeentelijke belastingen” stelt 
Nagtzaam.  
 
Uit de Economische Verkenningen MRA 2011 blijkt dat Haarlemmermeer de hardst groeiende gemeente is 
binnen de Metropoolregio wat betreft haar toegevoegde waarde in het Bruto Regionaal Product (+ 9,2% in 
2011). Deze groei is voor een groot gedeelte gerealiseerd door het midden- en kleinbedrijf en MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol stelt dan ook voor om het komende jaar het bedrijfsleven niet te straffen met een 
hogere OZB maar juist te stimuleren met lagere lasten zodat de Polder aantrekkelijk is en blijft als 
vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. 

 


