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Extra informatie over uitgangspunten bij BI-Zones  

Uitgangspunt bij de BI-zones is het adagium 'van, voor en door ondernemers'. Het 

initiatief tot instelling van een BI-zone ligt bij de ondernemers; de gemeente toetst het 

activiteitenplan, sluit een uitvoeringsovereenkomst, stelt een verordening vast, 

organiseert de draagvlakmeting en faciliteert vervolgens de heffing en invordering van de 

BIZ-bijdragen en de uitkering van de subsidie. De vraag of er voldoende steun bij de 

bijdrage plichtige gebruikers bestaat, vormt zowel bij de invoering als bij de 

instandhouding van de BIZ-bijdrage een basisvoorwaarde. Vervalt het draagvlak voor 

een BI-zone gedurende de termijn waarvoor deze is ingesteld, kan een tussentijdse 

draagvlakmeting worden aangevraagd (artikel 6). Het uitvoeren van de draag-vlakmeting 

schort de inwerkingtreding van de belastingverordening op (zie hierna aant. 2.1). Dit 

vereiste komt bovenop de vaste wettelijke vereisten van bekendmaking. Artikel 4 kent 

geen voorschriften voor de wijze waarop het college van B&W de draagvlakmeting 

uitvoert. De wet stelt alleen enkele waarborgen voor een eerlijke meting. Deze 

waarborgen vereisen een informatieplicht van het college van B&W over de strekking van 

de verordening en een schriftelijke stemming onder de betrokken bijdrage-plichtigen. Het 

college van B&W is ervoor verantwoordelijk dat de strekking van de schriftelijke 

verklaring waarin de bijdrage-plichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding van de 

belastingverordening uitspreken, vertrouwelijk is en blijft. Ondanks de afwezigheid van 

overige wettelijke voorschriften omtrent de wijze van uitvoering van de draagvlak-

meting, worden door gemeenten in de praktijk wel regels opgesteld over de wijze waarop 

zij uitvoering geven aan de draagvlakmeting. Dit doen zij doorgaans in de vorm van een 

zogenoemd draagvlakreglement. In afwijking van het tijdstip genoemd in artikel 1, derde 

en vierde lid, (begin van het kalenderjaar) geldt als peil-moment voor het uitnodigen om 

deel te nemen aan de draagvlakmeting het moment waarop de draagvlak-meting wordt 

uitgevoerd (zie aant. 2.2). Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat wanneer aannemelijk 

is dat een belastingplichtige onterecht niet is uitgenodigd voor een draagvlakmeting, de 

verordening jegens belanghebbende niet verbindend is. Wanneer bij leegstand op 1 

januari de eigenaar van een pand is aangeslagen (zie artikel 1, vierde lid), is echter een 

aanslag rechtsgeldig, ondanks dat deze niet heeft kunnen meestemmen in een 

draagvlakmeting (Rb. Den Haag 20 april 2015, nr. 14/9810, Belastingblad 2015/404, 

m.nt. S.Bosma, ECLI:NL:RBDHA:2015:3808).  

 

1. Vraag: heeft het college al idee bij hoe ze de draagvlakmeting gaat uitvoeren? 

 

ANTWOORD: 

 

Er is een regelement voor de draagvlakmeting Veldhoven Citycentrum opgesteld met 

inachtneming van de waarborgen die in de wet zijn opgenomen. In dit 

draagvlakregelement zijn de stemprocedure, de stemperiode, de informatievoorziening 

aan bijdrage-plichtingen, de bekendmaking van de uitslag, vertrouwelijkheid van de 

individuele stemmen e.d. vastgelegd.   

 

Alle bijdrage-plichtigen worden tijdig per brief door de gemeente geïnformeerd over de 

draagvlakmeting die zal plaatsvinden van 25 januari 2021 tot 10 februari 2021 (17.00 

uur). Met deze brief ontvangen zij een toelichting op de stemprocedure, een 

informatiebrochure met uitleg en een uitnodiging voor de (eventueel online) BIZ-

informatiebijeenkomst op 25 januari 2021. Bijdrage-plichtingen kunnen gedurende de 

stemperiode via een persoonlijk stembiljet hun stem uitbrengen.  

 

De telling van de stemmen zal plaatsvinden onder toeziend oog van een notaris.    

 

 


