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Vereenvoudiging van  
lokale vergunningen
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft een  
top-12 topprioriteitenlijst samengesteld voor de 
gemeenteraad waarmee de regeldruk voor lokale 
ondernemers teruggedrongen kan worden. De 
boodschap van deze top-12 lijst voor de gemeen-
ten binnen de regio is: “neem deze maatregelen 
over, daar merkt het MKB écht iets van!” Volgens 
Nagtzaam zouden ambitieuze gemeenten alle 

slag gegaan. Van deze gezamenlijke daadkracht 
zijn nu al de eerste resultaten zichtbaar.”

Veiligheid
Het dossier veiligheid is met beide handen om-
armd door het bestuur van MKB Haarlemmer-
meer-Schiphol mede vanwege het feit dat elke 
ondernemer dagelijks met veiligheid in en 
rondom zijn of haar onderneming te maken 
heeft. Inmiddels is er een Regionaal Platform  
Criminaliteitsbeheersing (RPC) opgericht waar-
binnen alle betrokken partijen samenwerken aan 
de preventie en bestrijding van criminaliteit tegen 
het bedrijfsleven. Een onderdeel van het RPC is 
dat enthousiaste winkeliers en verenigingen zich 
via onder andere MKB Haarlemmermeer- 
Schiphol kunnen opgeven voor een gratis  
overvaltraining. Tijdens deze training wordt  
ondernemers geleerd hoe te handelen bij een 
overval en hoe te voorkomen.

Bereikbaarheid  
en infrastructuur
In goed overleg is afgesproken dat bovenlokale 
aangelegenheden binnen dit dossier getrokken 
worden door VNO-NCW en lokaal door HOP en 
MKB gezamenlijk. Opnieuw een bewijs van een 
goede taakverdeling en samenwerking binnen 
een dossier, welk steeds meer onder druk komt 
te staan volgens Nagtzaam.

“Juist een hoge organisatiegraad bevordert de 
slagkracht van ondernemersverenigingen  
richting hun gesprekspartners.” Nagtzaam roept 
ondernemers dan ook op om massaal lid te  
worden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
waardoor er, mede door een nog breder draag-
vlak, gestreefd kan worden naar een beter on-
dernemersklimaat binnen de Haarlemmermeer-
Schiphol regio. “In het eerder genoemde conve-
nant zijn er kerndoelen benoemd die voor alle 
ondernemers essentieel zijn voor hun bedrijfsuit-
voering. Vervolgens zijn deze kerndoelen onder-
ling verdeeld en is men vaak gezamenlijk aan de 

‘Van individuele ergernis naar gezamenlijke aanpak’

MKB Haarlemmermeer-
Schiphol
Nadat de voorzitters van MKB Haarlemmermeer-Schiphol, VNO-NCW en het 
Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) begin 2007 een historisch conve-
nant tekenden, zijn alle drie de genoemde instituten gezamenlijk hard aan de 
slag gegaan. Fabian Nagtzaam, sinds juli 2008 aangetreden als regiomanager 
voor MKB Haarlemmermeer-Schiphol is trots op het feit dat hij onderdeel mag 
uitmaken van zo een slagvaardig en daadkrachtig georganiseerd ondernemersle-
ven binnen de regio. 

maatregelen over moeten nemen. Hij heeft de 
gemeente Haarlemmermeer inmiddels leren 
kennen als zeer ambitieus en heeft er dan ook 
alle vertrouwen in dat de gemeente en onder-
nemers gezamenlijk tot een vereenvoudigde lo-
kale regelgeving kunnen komen. 

Bestuur
Een vereniging als MKB Haarlemmermeer- 
Schiphol valt en staat uiteraard met de betrok-

kenheid van de bestuursleden. Over deze betrok-
kenheid is Nagtzaam wild enthousiast en hij 
roemt dan ook zijn bestuursleden. “Het bestuur 
van MKB Haarlemmermeer-Schiphol is zeer  
betrokken bij wat er speelt onder de onderne-
mers binnen de regio. De bestuursleden zetten 
zich vaak onafhankelijk in voor een beter onder-
nemersklimaat en dat allemaal in hun schaarse 
vrije tijd onder leiding van de voorzitter Rinus 
Meelis. Het feit dat bedrijven zoals Dura Vermeer, 

Advin, Rabobank, PriceWaterhouseCoopers en 
ABN AMRO zich als geassocieerd lid hebben  
gecommitteerd aan onze vereniging, spreekt een 
hoop vertrouwen uit naar onze leden.”

Meer informatie via:
www.mkb-haarlemmermeer.nl.
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