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Stede Broec MKB vriendelijkste gemeente Noord-Holland 
 
De gemeente Stede Broec is de mkb-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland.  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.  
 
Burgmeester mevrouw Marian Goldschmeding van Stede Broec zal de bijbehorende prijs uit 
handen van regiomanager Harry Lamers in ontvangst nemen voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 9 juni. Gemeente Koggenland -de winnaar van twee jaar geleden- eindigde 
op de tweede plaats. Deze gemeente werd twee jaar terug ook landelijk verkozen tot winnaar van 
de MKB vriendelijkste gemeente verkiezing. Of de gemeente Stede Broec eveneens landelijk in 
de prijzen gaat vallen zal blijken tijdens de jaarlijks drukbezochte Zomerborrel in Den Haag van 
MKB-Nederland op 14 juni aanstaande alwaar de landelijke winnaar bekend gemaakt zal worden. 
 
Stede Broec (ruim 21.000 inwoners, met kernen als Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek) 
dankt de eerste positie op de ranglijst met name aan de lage lokale lasten, de tevredenheid van 
lokale mkb-bedrijven met het ondernemersklimaat en aan de manier waarop de communicatie en 
het beleid richting ondernemers vorm gegeven wordt.  
 
Aan de verkiezing  mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland ligt een grootschalig onderzoek 
ten grondslag, dat per provincie is uitgevoerd door HanzeConnect. In totaal zijn bijna 16.000 
ondernemers (gemiddeld 35 per gemeente) ondervraagd op 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).  
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“Deze verkiezing is voor ons een belangrijk lobby-instrument”, aldus regiodirecteur van MKB 
Noord-Holland, de ondernemersorganisatie in Noord-Holland. “De afgelopen jaren is gebleken dat 
we hiermee op een positief kritische wijze gemeenten kunnen stimuleren om hun dienstverlening 
aan ondernemers te verbeteren. We zien over de gehele linie ook duidelijke verbeteringen. Zo zijn 
gemeenten bezig met het implementeren van het bewijs van goede dienst, een 
ondernemersvriendelijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening), het schrappen van regels en 
samenwerking. Soms gebeurt dit in regionaal verband, bijvoorbeeld in de IJmond met de 
Milieudienst en in Noordwest Holland middels het ontstaan van de nieuwe fusiegemeente 
Hollands Kroon. Het gaat dus goed, maar  we vinden dat er nog altijd een schepje bovenop kan.” 
 
Op een van de vier onderdelen komt Stede Broec als absoluut beste uit de bus: gemeentelijke 
lasten. Amsterdam heeft het beste imago als vestigingsplaats, Koggenland scoort het beste op 
tevredenheid onder ondernemers en Diemen scoort het hoogst waar het gaat om communicatie 
en beleid. Opvallend is dat in de uiteindelijke top 5 van mkb-vriendelijkste gemeenten Noord-
Holland niet een grote stad voorkomt. Van de grote steden (meer dan 100.000 inwoners) komen 
we de eerste – Haarlem – tegen op de 10e plaats, gevolgd door Zaanstad (plaats 16) en 
Haarlemmermeer (plaats 20).  
 
Top 10 mkb-vriendelijkste gemeenten van Noord-Holland: 
1. Stede Broec (2) 
2. Koggenland (1) 
3. Heerhugowaard (9) 
4. Edam-Volendam (7) 
5. Amstelveen (10) 
6. Heiloo (4) 
7. Zandvoort (22) 
8. Diemen (28) 
9. Purmerend (6) 
10. Haarlem (17) 
 
MKB-Nederland wil als ondernemersorganisatie met de verkiezing mkb vriendelijkste gemeente 
de lokale overheden uitdagen om zich meer in te spannen ten gunste van het midden- en 
kleinbedrijf.  
 


