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’Denk aan belang ondernemers in regio’

Friso de Zeeuw: ,,Het zijn deels klassiekers, maar ook een aantal nieuwe punten die we 

opvoeren.’’  Archieffoto Ella Tilgenkamp 

Economisch Forum roept lokale politiek en bedrijfsleven op om de krachten te bundelen 

Peter Schat 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor het Economisch Forum Holland boven Amsterdam 

aanleiding aandacht te vragen voor belangen van ondernemers in de regio. ,,Het zijn deels 

klassiekers, maar ook een aantal nieuwe punten die we opvoeren in het geweld van 

verschillende belangen die de concurrentie met elkaar aangaan’’, zegt voorzitter Friso de 

Zeeuw. 

Na de verkiezingen worden in de gemeenten nieuwe colleges van burgemeesters en 

wethouders gevormd met bijbehorende coalitieakkoorden. ,,Reden voor ons de economische 

belangen te benadrukken in een manifest, waar toch weer andere gerechtvaardigde belangen 

tegenover komen te staan. Aan de gemeentelijke politiek is het daarin keuzes te maken. Onze 

insteek is dat lokale politiek en bedrijfsleven de krachten bundelen.’’ 

Energienet 

Het manifest komt op de website van Holland boven Amsterdam en wordt naar de griffies 

gestuurd van alle gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Als voorbeeld van 

nieuw punt noemt De Zeeuw aanpakken van de congestie op het energienet. ,,Door de crisis 

in de aansluitcapaciteit is de nood waanzinnig voor bedrijven. Wij zeggen, koppel dat aan 

verduurzamen van bedrijventerreinen.’’ 

Geef bedrijven die duurzaamheid voorop stellen en werkgelegenheid voor ieder 

opleidingsniveau creëren extra ruimte, adviseert het forum. Goede bereikbaarheid, 

https://economischforumhba.nl/


uitbreidingsmogelijkheden en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel zijn 

belangrijk voor bedrijven. Ook vraagt het manifest aandacht voor het bestrijden van 

ondermijning door de georganiseerde misdaad. 

Openbaar vervoer en de fiets moeten gestimuleerd worden. Zakelijke bezoekers en 

toeleveranciers moeten de stad met de auto kunnen blijven bereiken op een duurzame en 

verantwoorde manier. Voor toerisme vraagt het manifest ook aandacht, te meer dat dit 

werkgelegenheid verschaft in streken waar - van oudsher - minder werk is. Verleng daarom de 

uitbreiding van de zogenaamde coronaterrassen met minimaal drie jaar. En gebruik 

toeristenbelasting niet om gaten in de gemeentebegroting te dichten, maar voor verbetering 

van de publieke toeristische voorzieningen. 

Impulsen 

,,Na de verkiezingen krijgt het gemeentelijk beleid nieuwe impulsen, vandaar dat ze dit 

manifest bij de lokale politiek onder de aandacht brengen nu’’, zegt De Zeeuw. Het speelt ook 

een rol in verkiezingsdebatten die regionale ondernemersclubs zullen organiseren en 

VNO/NCW en MKB-NL die van het Economisch Forum deel uitmaken. 

 


