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Het afgelopen jaar is samen met winkeliers verkend hoe een nieuwe BIZ periode (2022 – 
2026) zou moeten vorm krijgen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe 
Uitvoeringsovereenkomst d.d. 8 december 2021 alsook het vaststellen van de benodigde 
verordening “BedrijvenInvesteringsZone centrumgebied Huizen e.o. 2022”.  
 
Zoals in het onderliggende raadsvoorstel (vastgesteld in uw raad van 16 december 2021) is 
aangegeven, moet overeenkomstig de BIZ-wet een definitief draagvlakonderzoek 
plaatsvinden onder ondernemers in het betrokken BIZ-gebied om de BIZ in werking te laten 
gaan.  
 
De Wet BIZ stelt daarbij drie voorwaarden aan het definitieve draagvlakonderzoek. Uit dit 
onderzoek moet volgen dat: 
 
1) van het totaal aantal ondervraagde ondernemers 50% reageert, 
2) van die minimaal 50% reagerende ondernemers er tenminste tweederde vóór 

invoering is, 
3) de voorstemmers samen feitelijk een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan 

de tegenstemmers. 
 
Voorgaand proces is onder toeziend oog van notariskantoor Moulijn uitgevoerd. Op 30 maart  
jl. hebben wij het proces verbaal van notariskantoor Moulijn ontvangen waaruit blijkt dat er  
onvoldoende draagvlak is.  
 
Ondernemers gaan zich beraden op vervolg 
Nu er onvoldoende draagvlak blijkt te zijn voor de voortgang van de BIZ, moeten de 
gezamenlijke ondernemers zich beraden op het vervolg. Zij moeten, indien zij dit wensen, 
zich anders gaan organiseren. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële middelen of hoe 
die geïnd worden, maar tevens om de gehele organisatie en het bestaan van een 
ondernemersfonds van het winkelcentrum 
 

---
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Voorstel 
De verordening “BedrijvenlnvesteringsZone centrumgebied Huizen e.o. 2022” op verzoek - en ten 
behoeve van de winkeliersvereniging 't Hart van Huizen - vaststellen. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
ln Huizen is een BedrijfslnvesteringsZone (BlZ) in het centrumgebied voor het eerst ingevoerd per 
2012. De opgedane ervaringen op basis van de lopende regeling zijn positief. De huidige regeling 
loopt eind 2021 af. De stichting 't Hart van Huizen verzoekt om continuering van de BIZ voor de 
periode 2022 tot en met 2026 (wettelijk maximale periode van vijf jaar). 

 
Argumentatie 

 
Algemeen 
De Stichting heeft hiertoe een plan van aanpak gemaakt waarin de doelen, maatregelen en 
bijbehorende kosten worden beschreven voor het verbeteren van de uitstraling van het 
winkelgebied en een aantrekkelijk economisch leefklimaat in het centrumgebied van Huizen (zie 
bijlage 1 - BIZ plan met begroting Stichting 't Hart van Huízen). Op basis van dit plan is een  
uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen het bestuur en de gemeente, 
waarin de verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd (bijlage 2). Wij hebben deze 
uitvoeringsovereenkomst geaccordeerd. Nu wordt de (belasting)verordening op basis waarvan de 
heffing van bijdragen daadwerkelijk kan plaatsvinden ter vaststelling aan u voorgelegd (bijlage 3). 
De toelichting daarop treft u tevens bijgaand aan (bijlage 4). De daadwerkelijke invoering is nog 
afhankelijk van het uit te voeren formele draagvlakonderzoek onder de ondernemers. Het 
draagvlakonderzoek is medio februari 2022 gepland. 
 
 

 



BIZ als instrument 
De BIZ is een instrument van de ondernemers. Dit betekent dat het initiatief en de 
eindverantwoordelijkheid in handen van de ondernemers liggen. De stichting bepaalt zelf de 
activiteiten binnen de kaders van de BIZ-wet. Het vorenstaande neemt niet weg dat van 
gemeentewege constructief wordt meegedacht in het getoonde initiatíef. 
 
BIZ vanuit breder perspectief 
Zowel ondernemers als gemeenten hebben belang bij investeringen in een aantrekkelijk 
centrumgebied. Voor ondernemers is de kwaliteit van de omgeving een belangrijke factor voor de 
aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten/ bezoekers. Voor de lokale overheid is een 
veilige en leefbare publieke ruimte van belang om nieuwe ondernemers en bezoekers aan te 
trekken. 

 
Voortgang BIZ 
Formeel loopt de BIZ belasting af eind 2021. Op basis van de BIZ wetgeving heeft de 
winkeliersvereniging 't Hart van Huizen verzocht om een BIZ verordening voor de komende periode 
van 5 jaar vast te stellen. Dit moet leiden tot een blijvende kwaliteitsoptimalisatie van het gebied. 
Het bevordert de ontstane cohesie onder de ondernemers. Ook zijn via de 
uitvoeringsovereenkomst duidelijke afspraken gemaakt tussen de ondernemers en de gemeente 
over elkaars verantwoordelíjkheden. De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat 
iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben. ln de uitvoeringsovereenkomst 
is een artikel opgenomen waarin een afbakening wordt gegeven van de werkzaamheden die de 
gemeente uitvoert in het kader van het beheer en onderhoud ín het voor de BIZ afgebakende 
gebíed (Service Level Agreement)- op basis hiervan kan een betere afstemming plaatsvinden in de 
door de ondernemers op te pakken activiteiten-. De activiteiten voor de komende periode treft u aan 
in het bijgevoegde plan van aanpak. 
 
Participatie ondernemers 
De stichting heeft de mogelijkheid van het continueren van de BlZ actief onder de aandacht  
gebracht. Hierbij is zelf contact gezocht met de ondernemers in het gebied om het belang van de 
voortzetting van een BIZ onder de aandacht te brengen. Uit deze informele meting (deze meting is 
niet verplicht volgens de BIZ wet) zijn de volgende resultaten te melden:  

- de enquête is uitgezet onder 147 ondernemers; 
- 73 ondernemers hebben de enquête ingevuld; 
- 66% van deze ondernemers is positief over een nieuwe BIZ periode; 
- 16% twijfelt richting positief 
- 11% is negatief en  
- 7% twijfelt richting negatief  

Zie ook het kopje, “formele inwerkingtreding verordening” hierna. 
 
Structuur van de tarieven 
Sprake is van een centrum- en een buitenring nader aangeduid in een A en B gebied. De 
tarievenstructuur is in de voorliggende verordeníng geënt op de WOZ waarde. Binnen een 
bandbreedte van een minimum en een maximum tarief wordt een percentage van de WOZ waarde 
gehanteerd. Dit om aansluiting te zoeken met het profijt zoals dit ook in de Wet is verankerd. ln 
bijlage 5 treft u ter bepaling van de gedachten enkele rekenvoorbeelden aan. 
 
Formele inwerkingtreding verordening  
Nadat de Verordening is vastgesteld door uw raad moet een (formeel) draagvlakonderzoek worden 
uitgevoerd bij de ondernemers. Ter ondersteuníng en borging van de verplichte draagvlakmeting na 
de vaststelling van de Verordening is een beleidsregel opgesteld. (zie bijlage 6 beleidsregel 
draagvlakmeting).  
 
De Wet BIZ stelt drie voorwaarden aan het definitieve draagvlakonderzoek. Uit dit onderzoek moet 
volgen dat: 
1) van het totaal aantal ondervraagde ondernemers 50% reageert, 
2) van die minimaal 50% antwoordende ondernemers er tenminste tweederde vóór  

invoering is, 



3) de voorstemmers samen feitelijk een grotere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de 
tegenstemmers. 

 
Indien alle aangewezen belastingplichtigen ondernemers (147), deelnemen aan het formele 
draagvlakonderzoek dienen 98 voor te stemmen waarbij de totale WOZ-waarde van de 
voorstemmers hoger moet zijn dan die van de tegenstemmers. Het resultaat van de informele 
meting geeft aan dat er nog werk te verzetten is om het benodigde draagvlak te krijgen. 
 
Samenvatting en conclusie 
1.  De bestaande BIZ is succesvol. Op basis daarvan verzoeken de ondernemers zelf hun eigen 

"achterban" een heffing op te leggen om een ondernemersfonds te creëren. Hiertoe wordt 
zelfstandig draagvlak georganiseerd. Wij staan positief tegenover medewerking; 

2.  De invoering van de BIZ stimuleert de aantrekkingskracht van het centrumgebied, de 
onderlinge cohesie tussen de ondernemers en de plaatselijke economie; 

3.  De medewerking houdt in dat de gemeente de heffing int en als subsidie uitkeert aan het 
ondernemersfonds. 
Daarvoor stelt uw raad een verordening vast, die een koppeling legt naar de  
uitvoeringsovereenkomst; 

4.  Voor voeding van het fonds kiezen de ondernemers voor het instrument Bedrijven 
lnvesteringszone (BlZ). Wij gaan mee in die keuze, omdat het een door het Rijk specifiek 
voor dit doel in het leven geroepen objectieve maatstaf is voor de hoogte van de op te 
leggen heffing; 

5.  De gemeente brengt de perceptiekosten in rekening bij de ondernemers; 
6.  De BIZ-heffing die het onderhoudsfonds zal voeden, beïnvloedt niet het gemeentelijk  

onderhoudsniveau in onderhoud, beheer en verbetering van het gebied; 
7.   Het plan van aanpak van de Stichting ondernemersfonds 't Hart van Huizen valt binnen de 

kaders van de Wet op de BlZ. 
 

Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

 
Alternatieven 

Het alternatief kan naast de keuze van een andere structuur van de tarieven er in bestaan dat om 
moverende redenen het meewerken aan de BIZ niet als een gemeentelijke taak wordt bezien. 
Uitgaand van dit standpunt wordt het bereiken van consensus tussen ondernemers als een eigen 
verantwoording aangemerkt. Wij stellen u dit niet voor omdat een regeling die de aantrekkelijkheid 
van het centrum gebied bevordert in het belang is van de gemeente Huizen. De activiteiten die 
voortvloeien uit de nu lopende BIZ worden als positief ervaren. 

 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 

Niet van toepassing.  
 
Beslistermijn 

Uw raad zal de verordening vast moeten stellen voor 31 december 2021. Om voldoende tijd voor de 
daadwerkelijke invoering en de uitvoering van de draagvlakmetíng te reserveren wordt de 
verordeníng nu ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. 

 
Financiële paragraaf 

De netto opbrengst van de BIZ belasting wordt na aftrek van de gemeentelijke kosten 
(perceptiekosten) als een subsidie uitgekeerd aan de Stichting 't Hart van Huizen. De 
perceptiekosten waarbij de implementatíekosten zijn omgeslagen over een periode van 5 jaar 
bedragen € 6.500,- per jaar aan vaste kosten en een variabel deel dat afhankelijk is gesteld van de 
jaarlijkse bezwaar en beroepsprocedures. 
  



De bedragen zijn voor de komende jaren als volgt:   
 

 
 
De financiële effecten worden op basis van dit raadsvoorstel in de begrotíng 2022 en volgende 
jaren verwerkt. De BlZ is voor de gemeente kostenneutraal omdat de gemeentelijke kosten worden 
gedekt door de perceptiekosten. Verder worden uitsluitend ontvangen bedragen via de subsidie 
uitgekeerd. 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Wettelijke basis ís artikel 1 van de Wet op de BedrijvenlnvesteringsZones van kracht per 1 januari 
2015, die uw raad bevoegd maakt de verordening vast te stellen. 
 

Collegeprogramma 
Collegeprogramma 2018 – 2022 “Vitaal en Verbindend” hoofdstuk 3.9 economie. 

 
Begroting 

Niet van toepassing. 
 
Eerdere besluiten 

Niet van toepassing. 
 
Voorgeschreven procedure 

De gehanteerde procedure om tot instelling van een BlZ te komen luidt samengevat:  
1)  afbakening gebied BIZ; 
2)  meting voor voldoende draagvlak onder ondernemers (niet verplicht - initiatief ondernemer); 
3)  opstellen activiteitenplan en begroting door ondernemers;  
4)  vaststellen BlZ tarief; 
5)  sluiten uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en ondernemers, ínclusief afbakening van 

taken tussen de gemeente en ondernemers (SLA); 
6)  opstellen en vaststellen BlZ-belastingverordening door gemeente datum ingang heffing 

januari 2022 (onder opschortende voorwaarde in verband met de (formele) draagvlakmeting; 
7)  (formele) draagvlakmetíng onder belastingplichtige ondernemers door de gemeente over de 

vraag of de BIZ wel of niet in werking moet treden. 
 
De eerste 5 stappen zijn genomen. 

 
Kader- en beleidsnota’s 

Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 

Wij zullen op basis van de afspraken in de uitvoeringsovereenkomst regelmatig de voortgang 
evalueren en volgen of de gestelde doelen behaald worden. In de jaarlijkse Belastingnota wordt u 
als raad op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze verordening. 

 
 
 
 

Begr.2022 Begr.2023 Begr.2024 Begr.2025 Begr.2026
Perceptiekosten 6.500- 6.500- 6.500- 6.500- 6.500-
BIZ subsidie 114.770- 117.166- 119.614- 122.088- 124.614-
BIZ heffing 121.270 123.666 126.114 128.588 131.114
Totaal 0 0 0 0 0



Bijlagen 
1)  Plan van aanpak stichting 't Hart van Huizen’ met begroting; 
2)  Uitvoeringsovereenkomst; 
3)  Verordening “BedrijvenlnvesteringsZone centrumgebied Huizen e.o. 2022”  inclusief kaart 

afbakening van het gebied; 
4)  Toelichting op BIZ verordening; 
5)  Rekenvoorbeelden tarievenstructuur; 
6) Beleidsregel draagvlakmeting; 
7)  Overzicht met in de heffing te betrekken objecten. 
 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 1 december jl.. 
 
De commissie adviseert u unaniem in uw vergadering van 16 december 2021 bij het agendapunt 
“Hamerstukken” zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel. 
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