
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

L. Bonnewits - de Jong (VVD) en M.W. Ludema (VVD)

(d.d. 22 januari 2019)

Nummer

3472

Onderwerp

MKB toets

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Wij hebben kennis genomen van het opiniestuk van de heer Worsdorfer, Tweede 

Kamerlid, in het Algemeen Dagblad van 16 november 2018 over de MKB-toets. De 

MKB-toets is opgenomen in het regeerakkoord. Met de MKB-toets is het de bedoeling 

dat op verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels 

van ondernemers wordt getoetst wat in de MKB-praktijk werkbaar is en wat niet. De 

MKB-toets moet ervoor gaan zorgen dat wet- en regelgeving veel beter gaan 

aansluiten bij en uitvoerbaar zijn in de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven.

1. Bent u bekend met de landelijke invoering van de MKB-toets en het opiniestuk van de 

heer Worsdorfer in het Algemeen Dagblad van 16 november 2018?

Antwoord

Ja, daar zijn wij bekend mee.

2. De inbreng van ondernemers aan de voorkant van het opstellen van regelgeving zoals 

bij bestemmingsplannen en aanleg van infrastructuur is van groot belang. Regelgeving 

wordt beter als ondernemers vooraf worden betrokken en inbreng kunnen leveren. 

Bent u dit met ons eens?

Antwoord

Wij zijn het met u eens dat de inbreng van stakeholders - die te maken krijgen met  

regelgeving, beleid, uitvoeringsprojecten of programma’s - van groot belang is. 

Bovendien zien wij het belang in van het verkennen en bespreken van de impact 

ervan op de direct betrokken stakeholders. Dat geldt niet alleen voor het MKB, 

maar ook voor inwoners, maatschappelijke organisaties en uiteraard overige 

bedrijven. Deze manier van werken is op hoofdlijnen in de participatienotitie 

beschreven en zodoende formeel geborgd. Provinciale Staten hebben deze notitie 

in december 2018 vastgesteld.
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Pagina 2/2 3. Een MKB-toets kan hiervoor de nodige ondersteuning bieden. Door regelgeving van 

de provincie standaard te toetsen op de administratieve gevolgen voor het midden- en 

kleinbedrijf hoort onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden . Is het college 

bereid om een MKB-toets in te stellen op provinciaal niveau, zodat voorgenomen 

nieuwe regelgeving van de provincie ook altijd eerst wordt getoetst op de 

administratieve gevolgen voor het MKB?

Antwoord

Wij kunnen ons goed vinden in de intentie van deze MKB toets. Met een toets 

vooraf is het mogelijk te voorkomen dat het MKB wordt geconfronteerd met beleid 

of regelgeving waar zij geen kans voor hebben gehad inbreng te leveren. Wij zijn 

echter van mening dat er in Zuid-Holland geen speciale MKB toets nodig is. Wij 

zien afstemming met de diverse belangen bij ons beleid, projecten, programma’s 

en regelgeving als onderdeel van het ‘reguliere’ werk. Onlangs is de 

participatienotitie vastgesteld. Hierin staat dat het algemene uitgangspunt is dat 

regelgeving, beleid, projecten en programma’s – waar mogelijk en logisch - in 

samenwerking met de stakeholders tot stand komt. In toekomstige besluitnota’s 

komt er ook een participatieparagraaf waarin wordt aangeven hoe en met wie 

regelgeving, beleid, project of programma tot stand is gekomen.

4. Indien GS bereid is om een MKB-toets te ontwikkelen, wanneer kan zij PS hiervan van 

op de hoogte kunnen stellen?

Antwoord

Zie het antwoord bij 3.

5. Is GS bereid om samen met onze ondernemers(verenigingen) en MKB-Nederland te 

kijken op welke manier een MKB-toets invulling kan krijgen in onze provincie en wat 

dit betekent voor de provinciale organisatie én voor MKB-ers?

Antwoord

Zie het antwoord bij 3. Daarnaast heeft de Provincie Zuid-Holland goed contact met 

ondernemers(verenigingen) en MKB-Nederland over de versterking van het Zuid-

Hollandse MKB. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de kansen en 

uitdagingen die het MKB heeft op het gebied van regelgeving, maar ook op het 

gebied van personeel, financiering, digitalisering en innovatie. Op deze wijze wordt 

inzichtelijk waar het MKB behoefte aan heeft om toekomstbestendig te zijn en hoe 

de provincie daarin kan ondersteunen. Deze aanpak sluit aan bij de thema’s uit het 

MKB-Actieplan dat Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 

heeft gepresenteerd, ter versterking van het Nederlandse MKB. Op deze wijze 

wordt ook zonder toepassing van een MKB-toets provinciaal beleid gerealiseerd en 

uitgevoerd dat bijdraagt aan de versterking van het Zuid-Hollandse MKB.

Den Haag, 19 maart 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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