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Actief in uw gemeente
Vestigingslocaties, lokale infrastructuur, milieuzones en lokale regels voor onder
nemers. Zomaar een paar onderwerpen waar een gemeente over beslist en waar
van u de gevolgen merkt. Daarom is BOVAG niet alleen actief in de internationale en 
nationale lobby, maar houdt het zich ook bezig met de lokale politiek. Op 16 maart 
2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. BOVAG heeft hiervoor een programma 
opgesteld, waarvan op deze pagina een overzicht van de belangrijkst punten.  
Ga naar mijn.bovag.nl/gemeente2022 voor het volledige programma. 

1. Verlaag lokale lastendruk, verhoog bestaanszekerheid ondernemers 
• Wentel begrotingsperikelen van gemeenten niet af op bedrijven. Een gematigde lokale lastendruk is 
van groot belang voor de aantrekkingskracht van een gemeente.   

• Spreek in coalitieakkoord 2022-2026 af om lasten voor het lokale bedrijfsleven niet te verzwaren.   
•	Laat	de	termijn	van	uitstel	van	terugbetaling	lokale	belastingen	en	heffingen	aansluiten	bij	het	Rijk	 
(vijf jaar of langer). 

• Bereken geen rente over uitstaande belastingschuld en betaal opdrachten voor mkb binnen 14 dagen. 

2. Minder regels 
Regels worden nog te vaak bedacht zonder rekening  
te houden met uitwerking op de ondernemer. Dus:  
• Voor elke nieuwe regel een oude eruit.  
• Voer een lokale MKB-toets in.  
• Maak ondernemersloketten laagdrempelig en informeel. 

4. Ruim baan voor de tweewieler,  
geen ban op vervoermiddelen  
Omarm de opkomst van de tweewieler in de stad. Extra brede 
fietspaden,	afgeschermde	rijbanen	en	overzichtelijke	kruispunten	
dragen	bij	aan	logische	regelgeving	voor	de	automobilist,	fietser	
en voetganger. En denk niet dat de oplossing ligt in het verban-
nen van één type vervoermiddel.

6. Milieuzone? Dan ook compensatie! 
Waak voor versnippering en lappendeken aan regels.  
En wie een hek om de stad zet voor bepaalde cate-
gorieën,	zal	de	gedupeerde	burgers	tegemoet	moeten	
komen. Bijvoorbeeld met een aanschafpremie.  
Stad dicht? Beurs open! 

3. Versnel aanleg laadpalen 
Versnel aanleg van de laad- en tankinfra-
structuur door bureaucratische hobbels bij 
aanvragen weg te nemen. Maak een plan!

5. Neem de ‘buitenstad’ serieus 
Een aantrekkelijke buitenstad (retail buiten het centrum/aan 
de rand van een gemeente) leidt tot een optimale combinatie 
van wonen, werken en winkelen.  
•	Wijzig	van	bestemmingen	voor	specifieke	locaties	in	de	buiten-

stad,	zodat	daar	meer	mogelijk	is	
• Werk samen met vastgoedpartijen en pandgebruikers aan een 
vitalere buitenstad. En los zo ruimtetekorten in andere sectoren 
op (woningmarkt of bedrijfspanden in sectoren met een tekort).  

• Stimuleer kansrijke locaties. Geef ondernemers voldoende 
handelingsperspectief. 


