
 
 

 

Aan de Gemeenteraad 

 

 

Ref:   20140612/DK/JM   Tel: 020-4486720 

Datum: Den Haag, 12 juni 2014  E-mail: kloosterziel@noordholland.mkb.nl  

Betreft: Lokale Lasten 2015 

 

 

Geachte Raad, 

 
In 2013 heeft MKB-Nederland alle gemeenten gevraagd te beloven de OZB-opbrengsten van 
niet-woningen te verlagen of met maximaal met het percentage van de inflatie op te laten lopen.  
 
Slechts een bescheiden aantal gemeenten heeft gehoor gegeven aan deze oproep, zoals is te 
zien is op www.mkb.nl/ozb. Uit het COELO-onderzoek naar lokale lasten blijkt dat de OZB 
opbrengsten niet-woningen dit jaar met 3.4 procent hoger uitkomen dan een jaar geleden. Dat is 
niet alleen meer dan de inflatie maar ook ruim meer dan de door het Rijk vastgestelde 
macronorm van 2.45 procent. MKB-Nederland betreurt deze ontwikkeling. Binnenkort komt bij 
alle gemeenten de Voorjaarsnota aan de orde. Ik vraag u met klem bij de behandeling daarvan 
lastenverlichting voor het bedrijfsleven hoog op de agenda te zetten.  
 
Onze oproep vorig jaar deden wij onder de noemer ‘Ruimte voor economisch herstel’. Een titel 
die niet voor niets is gekozen. De economie worstelt zich langzaam uit het diepe dal van de 
afgelopen jaren en toont steeds meer tekenen van herstel. Veel bedrijven hebben het echter nog 
zeer moeilijk en verkeren in een zwakke financiële positie. Dan mag het niet zo zijn dat 
gemeenten juist bij hen de rekening neerleggen. Temeer omdat het de middelgrote en kleine 
bedrijven zijn die de drijvende kracht vormen achter economische verbetering. De Nederlandse 
welvaart wordt voor een belangrijk deel door het mkb verwezenlijkt en het mkb is bovendien dé 
banenmotor van ons land. Wij vragen u daarom voorgestelde verhogingen van de OZB 
opbrengsten voor niet-woningen die boven de inflatie uit komen zeer kritisch te beoordelen.  
 
De genoemde 3.4 procent verhoging is berekend zonder perceeluitbreidingen. Geen rekening is 
gehouden met eventuele verhogingen door het instellen van OZB-fondsen ten bate van 
ondernemers.  
 
Hoe uw gemeente presteert vindt u in bijgevoegd overzicht. Daarin vindt u de verhoging van de 
OZB opbrengsten 2014 per gemeente. In geel de OZB-verhoging niet-woningen en grijs de 
verhoging voor woningen.   
 
Wij hopen dat u zich daadwerkelijk zult inzetten voor lastenverlichting van het bedrijfsleven. De 
beperking van de toename van de OZB niet-woningen tot inflatie niveau kan hieraan een 
significante bijdrage leveren. Het MKB verdient uw inzet 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Michaël van Straalen 
Voorzitter MKB-Nederland 
 
 
meer informatie:  
Dolf Kloosterziel, regiomanager, kloosterziel@noordholland.mkb.nl 
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