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Haarlemmermeer 24e in MKB vriendelijkste gemeente verkiezing Noord-Holland  
 
De gemeente Haarlemmermeer scoort provinciaal niet best bij de verkiezing van „MKB vriendelijkste 
gemeente in Noord-Holland van 2008‟. Dat blijkt 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.  
 
Van de in totaal 61 Noord-Hollandse gemeenten is de gemeente Koggenland gekozen tot MKB 
vriendelijkste gemeente uit de provincie en ook landelijk mocht deze gemeente maandagavond de eer 
opstrijken als de nummer 1. EZ-staatssecretaris Frank Heemskerk maakte de winnende gemeente bekend 
tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag. De gemeente Haarlemmermeer staat uiteindelijk 
in 2008 op plek 24 in de provinciale verkiezing van MKB vriendelijkste gemeente. 
 
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). Op het onderdeel imago bezet de gemeente Haarlemmermeer 
overigens wel een verdienstelijke 2

e
 plaats.  

 
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. “Om te beginnen zou de gemeente 
Haarlemmermeer de door ons aangedragen top-12 merkbare maatregelen 1-op-1 over kunnen nemen 
zodat de ondernemers direct een afname merken in de lasten- en regeldruk”, aldus regiomanager Fabian 
Nagtzaam.  “Wij kennen de gemeente Haarlemmermeer als ambitieuze gemeente en gaan er dan ook 
vanuit dat de gemeente Haarlemmermeer volgend jaar een stuk hoger zal scoren in deze verkiezing”.  


