
 

 

Aan de wethouder Financiën Petra Koenders 

Gemeente Bergen op Zoom 

 

Onderwerp: stijging OZB bedrijven 

 

Geachte mevr. Koenders,  

 

Uit de onlangs gepubliceerde Atlas van de lokale lasten 2021 blijkt dat de onroerendezaakbelasting 

voor niet-woningen in onze gemeente met 3,2% stijgt (gecorrigeerd naar waardeontwikkeling).  

 

Positief is dat deze stijging onder het gemiddelde van 5,3% blijft, maar in deze tijd van corona leidt 

elke lastenstijging tot een grotere schuldenberg voor ondernemers in zwaar weer. Zeker als de 

inflatie slechts 1,3% is. Ik weet dat het ook voor gemeenten financieel zware tijden zijn, maar hoop 

dat u de lasten voor ondernemers het komende jaar wilt beperken. 

 

Een belangrijk deel van de mkb-achterban heeft het enorm zwaar door de maatregelen en zal pas 

tegen 2024 weer helemaal hersteld zijn. Getroffen ondernemers hebben op dit moment een groot 

gebrek aan liquiditeit (banken geven niet of nauwelijks krediet) en straks een groot gebrek aan 

solvabiliteit om te kunnen investeren in voorraden, maar ook in digitalisering en verduurzaming.  

 

Met de steunpakketten zijn veel bedrijven aan het infuus gegaan. Zij hebben daarmee hun 

werknemers en schuldeisers voor een belangrijk deel kunnen betalen, maar kwamen elke dag tekort. 

Schulden zijn opgelopen, vermogens verdampt. En vanuit die positie is het niet eenvoudig om te 

herstellen. De grote uitdaging voor zowel Rijk als gemeenten is ervoor te zorgen dat ondernemers 

straks hun jaarlijkse aflossings- en rentelasten kunnen dragen. 

 

Tot de zwaarst getroffen sectoren behoren de horeca, evenementen, cultuur, sport en retail. 

Sectoren die bepalend zijn voor aantrekkingskracht en leefbaarheid van een dorp of stad. Om deze 

lokale ondernemers en werkgevers een kans te geven op herstel de komende jaren, is het 

noodzakelijk dat:  

 

1. De termijn van uitstel van terugbetaling lokale belastingen en heffingen aansluit bij het Rijk en 

zeker niet korter is dan 5 jaar.  

2. Er deze hele periode geen rente berekend wordt over de uitstaande belastingschuld.  

3. In de begroting voor 2022 de lasten voor het lokale bedrijfsleven niet verzwaard worden.  

 

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten in de recent uitgebrachte Ondernemersagenda voor meer geld 

van het Rijk naar gemeenten om structurele tekorten op te lossen. Wij zullen deze boodschap 

komende tijd blijven herhalen in Den Haag en vragen aan u om uw lokale ondernemers te blijven 

steunen en zo veel mogelijk lucht te geven. 

 

Hartelijke groet,  

 

Peter Huijgens 

Voorzitter MKB-Bergen op Zoom 


