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Aan het College van burgemeester en wethouders 
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Betreft:             Lokale Lasten 2014 

  

  

Geacht College, Geachte Raad, 

  

Op 27 juni jl heeft MKB-Nederland uw College van burgemeester en wethouders een 
brief gestuurd met de oproep de OZB-opbrengsten niet-woningen te verlagen of ten
hoogste met het percentage van de inflatie te laten oplopen. 

  

Wij gaven in dit schrijven aan dat in onze ogen de weg naar herstel in handen 
van het bedrijfsleven ligt. Ondernemerschap staat aan de basis van de 
succesvolle en welvarende samenleving die wij nog steeds vormen. Het midden- en 
kleinbedrijf is de motor van de economie en biedt werk aan een groot deel van de
beroepsbevolking. 

Om economisch herstel te bevorderen heeft het midden- en kleinbedrijf behoefte 
aan een overheid die richting kiest, koers houdt, duidelijkheid biedt en partner
is. Die bijdraagt aan een omgeving waarin ondernemers risico’s kunnen en durven 
nemen. 

  

Onze oproep is door veel gemeenten positief ontvangen en wij hebben ook al een 
aantal toezeggingen gekregen. Van uw gemeente hebben wij tot op heden helaas nog
geen (inhoudelijke) reactie mogen ontvangen. Wij roepen u nogmaals op bij het 
opstellen en vaststellen van de begroting het bedrijfsleven te ontzien. 

In de bijlage bij deze brief treft u een verklaring aan. MKB-Nederland vraagt u 
om – zodra uw raad de OZB-opbrengsten heeft vastgesteld – deze te ondertekenen 
en daarmee toe te zeggen dat uw gemeente ondernemers duidelijkheid biedt en de 
OZB niet-woningen in 2014 verlaagt, of met hooguit het percentage van de 
inflatie laat oplopen. De zogenoemde “micronorm”. Op onze website HYPERLINK 
"http://www.mkb.nl/ozb"www.mkb.nl/ozb zullen wij bijhouden welke gemeenten zich 
achter dit initiatief scharen en het lokale bedrijfsleven de broodnodige steun 
in de rug geven. 

  

Wij hopen een positieve reactie van u te mogen ontvangen op onze oproep. De 
bijgevoegde verklaring kunt u retourneren aan:
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MKB-Nederland 

t.a.v. OZB-actie 

HYPERLINK "mailto:ozb@mkb.nl"ozb@mkb.nl 

OF: 

Postbus 93002 

2509 AA  Den Haag 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Michaël van Straalen 

Waarnemend voorzitter 

  

  

meer informatie: 

Dolf Kloosterziel, regiomanager, HYPERLINK 
"mailto:kloosterziel@noordholland.mkb.nl"kloosterziel@noordholland.mkb.nl 
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