
Ondernemersklimaat moet beter 
 

Hoe je het ook wendt of keert, zonder goede ondernemers kan een 

maatschappij niet functioneren. Daarom moet er alles aan worden 

gedaan om de ondernemers zo goed mogelijk hun bedrijf te kunnen 

laten runnen. Het is de taak van de overheid om de ondernemers te 

faciliteren in vestigingsplaatsen, vestigingsvergunningen en wat nog 

belangrijker is een goed en gezond vestigingsklimaat. 

 

Om het vestigen in Friesland zo aantrekkelijk mogelijk te maken moet 

worden begonnen met het versoepelen van de vestigingseisen en waar 

mogelijk een financiële stimulering te bieden als de ondernemer zijn 

bedrijf duurzaam, met gebruikmaking van circulaire processen, gaat 

opzetten. Waarom moet er maanden gewacht worden op een 

vergunning als op korte termijn al kan worden overzien dat er aan de 

eisen wordt voldaan? Waarom moet het verlenen van een vergunning 

gepaard gaan met (te) hoge leges?  

 

Provinciaal Belang Fryslân heeft korte lijntjes met de dagelijkse praktijk 

omdat haar leden als lokale, onafhankelijke partijen vertegenwoordigd 

zijn in de diverse gemeenten en hierdoor exact weten wat er speelt. Dit 

geluid kan na 20 maart 2019 ook worden gehoord op het Provinciehuis. 

En wat is het mooi om te zien dat de toename van bedrijven in de 

diverse gemeenten ook direct leidt tot een toename van de 

werkgelegenheid. 

 

U snapt het al, toename van werkgelegenheid leidt weer tot meer 

vraag naar (sociale) woningbouw, tot toename van de bevolking, het in 

stand kunnen houden van diverse voorzieningen als winkels, scholen, 

bushaltes, culturele activiteiten, verenigingen etc., etc. 

 

Friesland is een uitstekende provincie om er te wonen, te recreëren en 

vooral er te werken. Dit kan niet vaak genoeg naar voren worden 

gebracht. En als we wat meer zaken gaan doen met de lokale 

ondernemers neemt de animo van ondernemers om hier te vestigen of 

hun bedrijf te blijven uitoefenen toe. Hier kunnen we als inwoners een 

hoop aan doen, maar zeker de overheid door het aanbesteden of uit 

laten voeren van werkzaamheden in de eigen regio. 
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