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Persbericht 

 

Aan:  De Redactie 

Van:  MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum:  9 maart 2009    

Gemeente Haarlemmermeer kan bedrijven helpen tijdens economisch zwaar weer 

 

Ondernemersvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol staat voor dat niet alleen het rijk en de 

provincie maatregelen moeten nemen om het bedrijfsleven door deze economische zware tijden 

heen te helpen maar juist ook de gemeente Haarlemmermeer waar de bedrijven gevestigd zijn.  

 

De lokale regel- en lastendruk zouden juist nu aangepakt en verminderd moeten worden waardoor 

ondernemers minder te maken hebben met bureaucratie wat veel tijd en dus veel geld kost. Het 

nastreven van een optimaal ondernemersklimaat leidt tot een bloeiende en dynamische lokale 

economie wat een steuntje in de rug kan zijn voor lokale ondernemers. Minder regels is goed voor 

ieders conditie dus voor zowel gemeenten als ondernemers want het wegnemen van onnodige 

ballast zorgt er voor dat zowel gemeenten als bedrijven zich kunnen focussen op wat echt 

belangrijk is: ondernemen! Overbodige vergunningen belemmeren onnodig de economische 

activiteit binnen een gemeente. MKB Haarlemmermeer-Schiphol roept dan ook de gemeente 

Haarlemmermeer op om niet terughoudend te zijn in het schrappen en vereenvoudigen van 

vergunningen. Prioriteiten die de Haarlemmermeer volgens de lokale MKB-organisatie moeten 

stellen bij het vervangen van vergunningen door algemene regels zijn: 

1. Afschaffen van de objectvergunning; 

2. Schaf de (tijdelijke) reclamevergunning af; 

3. Verleen alle APV-vergunningen voor onbepaalde tijd behalve bij 

evenementenvergunningen; 

4. Schaf de horeca-exploitatievergunning af voor horeca die in het algemeen geen overlast 

veroorzaakt. 
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Ook de lasten zouden juist in deze economische tijd moeten worden verminderd hierbij stelt de 

Haarlemmermeerse ondernemersorganisatie ondermeer voor: 

a. Verminder de toezichtlasten met 25%; 

b. Precariorechten voor voorwerpen op of aan de weg beperken tot objecten die groter zijn 

dan 2 m2; 

c. Schrap de reclamebelasting. 
 

Regiomanager Fabian Nagtzaam geeft aan dat MKB Haarlemmermeer-Schiphol ondermeer met 

bovenstaande pakket aan maatregelen de kwaliteit en potentie van de economische 

randvoorwaarden in de Haarlemmermeer voor het ondernemersklimaat wil versterken en 

verbreden. In de maand februari lanceerde de ondernemersvereniging al een ‘Haarlemmermeers 

negen puntenplan’ waarin onderbouwde maatregelen stonden om de economische crisis door te 

komen. 
 

 


