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Van 
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19.053681 

De gemeenteraad en steunfractieleden 
Anton Noorman, Gert Meijer 

College van burgemeester en wethouders 

Linda Bakker-Rinkel 

Raadsinformatiememo Bedrijven Investerings Zone  

 

 

Geachte dames en heren, 
 

In de oordeelsvormende vergadering op 15 oktober 2019 zijn vragen naar voren gekomen over 

de totstandkoming van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ). Met deze MEMO brengen wij graag 

enkele onderwerpen onder de aandacht.  

 

1. Kan worden afgeweken van het percentage stemmers dat vóór de BIZ moet stemmen?  

Nee, de wet is hierin leidend. In artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is 

opgenomen dat van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen sprake is als: 

- Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen de inwerkingtreding 

heeft uitgesproken, 

- Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór de inwerkingtreding heeft uitgesproken.  

Van dit percentage kan niet worden afgeweken.  

 

2. Heeft de gemeenteraard de definitieve draagvlakmeting nog de mogelijkheid om te 

besluiten of er wel of geen Bedrijven Investeringszone wordt ingevoerd in het centrum?  

Nee, die mogelijkheid is er niet. Artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones geeft aan 

dat de verordening in werking treedt nadat is gebleken dat er voldoende steun is onder de 

bijdrageplichtigen. Met het vaststellen van de verordening door uw gemeenteraad en bij 

voldoende steun onder de bijdrageplichtigen wordt de BIZ voor het centrum ingevoerd. Zoals in 

uw oordeelsvormende vergadering aangegeven lichten we de raad in over het resultaat van de 

stemming, het is echter in tegenstelling tot wat ik daar heb aangegeven niet meer mogelijk het 

resultaat van de stemming nogmaals te agenderen ter besluitvorming. 

 

3. Het bedrag van € 425,- dat is aangegeven, is dat niet te hoog voor kleine ondernemers? 

Een doel van het instellen van de BIZ is om ook het freerider gedrag in de binnenstad aan te 

pakken: Ondernemers, met name ook grote ketens profiteren wel van georganiseerde 

activiteiten die een winkeliersvereniging organiseert maar betalen niet mee. Het bedrag dat is 

vastgesteld komt voort uit de bijdrage die ondernemers nu betalen aan de Winkeliers Vereniging 

Schagen. Als de BIZ wordt ingevoerd betalen de leden van de winkeliersvereniging geen 

contributie meer, maar wordt dit als het ware ‘ingeruild’ voor de bijdrage aan de BIZ.  

Het is niet haalbaar om voor kleine ondernemers een uitzondering te maken. De BIZ is juist een 

goed instrument om alle ondernemers die profiteren van activiteiten in de stad te laten 

meebetalen.  
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Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


