Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
datum
: 23 januari 2022
van
: Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA)
onderwerp : Een MKB vriendelijke provincie
Inleiding
Een MKB vriendelijke provincie. Een provincie waar nieuwe ondernemers zich willen vestigen. Waar
bestaande ondernemers zich welkom voelen, kansen hebben om uit te breiden en voldoende
personeel aan zich willen binden. Dat is wat het CDA Gelderland voor de provincie Gelderland voor
zich ziet.
In de startnotitie accenten economische beleidsperiode (PS2019-772) wordt aangegeven dat het
vestigingsklimaat breed moet worden benaderd. Er wordt gerefereerd aan het model van het PBL 1
van Otto Raspe die uitgaat van een regionale aanpak, waarbij de te verbeteren aspecten per regio
zullen verschillen.
In de provinciale aanpak is gekozen om het vestigingsklimaat te verbinden aan de andere kerntaken
(hoefijzermodel). Hierdoor is het voor ons lastig om een beeld te krijgen van de stand van zaken van
het vestigingsklimaat in Gelderland en de ontwikkelingen de afgelopen jaren.
In juli luidde VNO-NCW de noodklok over het vestigingsklimaat in Nederland en stuurde zij een
manifest naar de formateur 23. Ook gemeenten uit Gelderland zoals Barneveld, Nijmegen en
Apeldoorn ondersteunden dit signaal aan het kabinet. Zij geven aan dat er inzet nodig is op een goede
leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse,
excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid, en
een betrouwbare en voorspelbare overheid.
Het CDA maakt zich zorgen over het Gelders vestigingsklimaat. In het provinciaal coalitieakkoord
wordt aangeven dat we veel in huis hebben om ons vestigingsklimaat te versterken. Maar voor het
CDA is het niet duidelijk hoe het nu staat met ons vestigingsklimaat, zeker bezien in afgelopen twee
jaar waarin door de Coronacrisis veel is veranderd. Een deel van de ondernemers is nu bezig met
overleven. Daarom moeten we juist nu inzetten op zo’n gunstig mogelijk vestigingsklimaat. Dat begint
met weten waar zaken goed gaan en waar we zaken moeten verbeteren.
Daarom hebben wij de volgende vragen:
Vragen
1. Kunt u ons informeren over het Gelderse vestigingsklimaat en het vestigingsklimaat per regio?
2. MKB Nederland doet elke twee jaar onderzoek naar de MKB vriendelijkheid van gemeenten.
Dit resulteert in een top-100 van meest MKB vriendelijkste gemeenten 4. Maar ook wordt er
een cumulatief overzicht gemaakt op provincie niveau. Kunt u de resultaten van dit onderzoek
met ons delen?
3. Zijn er nog andere onderzoeken gedaan die meer zeggen over het Gelderse
vestigingsklimaat, de uitdagingen en de ontwikkelingen de afgelopen jaren?
4. Door de Corona-crisis is er voor ondernemers veel veranderd. Dat verschilt per sector. Kunt u
ons informeren welke effecten de Corona-crisis heeft op de Gelderse ondernemers in relatie
tot het vestigingsklimaat?
Zie bladzijde 12: https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-alsmotoren-van-economische-groei-2901.pdf
2 https://www.vno-ncw.nl/nieuws/toenemende-zorgen-over-nederlands-vestigingsklimaat
3 https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/manifest_vestigingsklimaat.pdf
4 https://www.mkb.nl/MKBvriendelijkstegemeente
1

5. Bent u in gesprek met ondernemers, ondernemersorganisaties en werkgevers over het
huidige vestigingsklimaat? En kunt u ons daarover informeren?
6. a. Wat ziet u op dit moment als grootste risico, kans en uitdaging (per regio) voor het
vestigingsklimaat?
b. Worden deze risico’s door ons beleid en de gebiedsopgaven voldoende ondervangen?
7. Wat kan de provincie het komende jaar doen om te zorgen dat het Gelders vestigingsklimaar
wordt verbeterd?

