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VOORGESTELD RAADSBESLUIT 

De raad besluit: 

1. mee te werken aan de verzoeken van het Stadshart en de verenigingen BI-zone 
Barwoutswaarder, Honthorst, Polanen, Middelland Noord en Middelland Zuid en over te gaan tot 
oprichting van een bedrijfsinvesteringszone voor de gebieden centrum, Polanen, 
Barwoutswaarder, Honthorst, Middelland Noord en Middelland Zuid; 

2. daartoe de volgende verordeningen BI-zone vast te stellen: 
Verordening BI-zone centrumgebied Woerden; 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Barwoutswaarder Woerden; 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Honthorst Woerden; 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Polanen Woerden; 

- Verordening BI-zone bedrijventerrein Middelland Noord Woerden; 
- Verordening BI-zone bedrijventerrein Middelland Zuid Woerden; 

3. artikel 2 lid 1 van de subsidieverordening Welzijn ca. gemeente Woerden 2004 uit te breiden met 
de tekst: "welzijnsterrein alsmede publiek belang in het kader van de BI-zones", waardoor deze 
van toepassing wordt op de uit te keren gelden in het kader van de BI-zones. 

Inleiding: 

Een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers 
gezamenlijk investeren in de aantrekkelijkheid en veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone 
kan worden ingericht voor een bedrijventerrein maar ook in bijvoorbeeld winkelgebieden. Met de op 1 
mei 2009 van kracht geworden Experimentenwet BI-zones hebben ondernemers en de gemeenten 
een middel in handen om ondernemers die wel (willen) profiteren, maar vaak niet meebetalen, de 
zogenaamde free riders, te verplichten bij te dragen aan gezamenlijke investeringen in het gebied. 
Belangrijk element van dit concept is dat niet de gemeente, maar de ondernemers zelf het initiatief 
nemen voor het opzetten van een BI-zone. Ze moeten elkaar overtuigen van het nut en noodzaak van 
de gezamenlijke investering. 

De voordelen van een BI-zone zijn onder andere: 
collectieve investeringen komen makkelijker van de grond en de kosten worden evenredig 
verdeeld; 
een BI-zone levert een positieve bijdrage aan het leefklimaat in het gebied; 
ondernemers kunnen zich makkelijker organiseren en vormen zo een duidelijk aanspreekpunt 
voor de gemeente. 
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De Experimentenwet BI-zones is tijdelijke wetgeving (5 jaar geldig), die het mogelijk maakt een 
bedrijfsinvesteringszone op te richten. Ondernemers en gemeenten hebben tot 1 januari 2012 de tijd 
om een BI-zone te realiseren. 

In de Experimentenwet BI-zones is vastgelegd dat de activiteiten van de BI-zone aanvullend moeten 
zijn op de activiteiten van de overheid. De gelden mogen slechts besteed worden ten behoeve van in 
de wet vastgelegde doelen: het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een 
ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. 
Afspraken over de besteding van de gelden zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen 
gemeente en de vereniging op het betreffend terrein. 
De experimenten moeten voor 1 januari 2012 worden opgestart. Daarna vindt eerst een evaluatie van 
de experimentenwet plaats alvorens wordt besloten tot een eventuele definitieve wet. Als de evaluatie 
van het wetsvoorstel geen aanleiding geeft een definitieve regeling in te dienen, dan zullen de 
experimentele BI-zones automatisch ophouden te bestaan op het moment dat de wet vervalt. 

De vereniging Stadshart Woerden heeft in september 2010 de gemeente verzocht een BI-zone op te 
richten (briefnr. 14189). De verenigingen BI-zone Barwoutswaarder, Honthorst, Snel en Polanen, 
Middelland Noord en Middelland Zuid hebben op 11 februari 2011 de gemeente verzocht een BI-zone 
op te richten. 
Het Stadshart gaat een nieuwe vereniging oprichten ten behoeve van de BIZ waarbij sprake is van 
een vereniging als bedoeld in artikel 7, lid 2 van de Experimentenwet BI-zone. 
Voor de bedrijventerreinen zijn verenigingen opgericht voor de uitvoering van de uitvoeringsovereen
komsten. 

Met het Stadshart en OKW (vertegenwoordiger van de verenigingen BI-zone voor de bedrijven
terreinen) is overleg gevoerd over de volgende zaken: 

de afbakening van de zone (plattegronden zijn bij de verordening gevoegd); 
verdeling van de kosten (er is besloten tot een Staffel die opgenomen is in de verordening) over de 
belastingplichtigen binnen het gebied; 
werkzaamheden die verricht worden met de geïnde gelden; 
de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en de vereniging. In de uitvoeringsovereenkomst 
ligt vast welke activiteiten uit de Bl-zonebijdrage worden gefinancierd. De uitvoeringsovereen
komsten zijn inmiddels ondertekend; 
de verordening. De verordening regelt onder andere om welk gebied het gaat, welke ondernemers 
bijdrageplichtig zijn en hoe hoog de bijdrage is. Ook de subsidievoorwaarden zijn onderdeel van 
de verordening. 

Na het vaststellen van de verordeningen door de raad volgt als laatste stap een wettelijk voor
geschreven draagvlakmeting onder de bijdragepiichtigen. Een positieve uitkomst van de draagvlak
meting is een volgens de Experimentenwet BI-zones noodzakelijke voorwaarde voor het inwerking
treden van de verordening. De verordening kan pas in werking treden als uit de draagvlakmeting blijkt 
dat een bepaalde representatieve meerderheid van de ondernemers in het gebied vóór het instellen 
van de BI-zone is. De vereisten zijn de volgende: 

de respons bij de draagvlakmeting moet minimaal 50% zijn; 
van de respondenten is minimaal 2/3 voor; 
de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers. 

Als de verordening eenmaal in werking is getreden, gaat de gemeente over tot het innen van de Bl-
zonebijdrage. De gemeente legt daartoe een aanslag BI-zone op. 
De opbrengst van de belasting keert de gemeente vervolgens - na aftrek van de innings- en 
heffingskosten - in de vorm van een subsidie weer uit aan de vereniging die daarmee de afgesproken 
werkzaamheden gaat uitvoeren. Hierop wordt in de Bl-zone-verordeningen de subsidieverordening 
Welzijn ca. gemeente Woerden 2004 van toepassing verklaard. Hiervoor moet de reikwijdte van deze 
verordening aangepast worden. Geadviseerd wordt artikel 2, lid 1 van deze verordening uit te breiden 
met de volgende tekst: "welzijnsterrein alsmede publiek belang in het kader van de Bizone-regeling". 

Ondernemers kunnen bezwaar maken tegen de aanslag BI-zone. In de schatting van de 
inningskosten wordt dan ook rekening gehouden met de kosten die dit met zich meebrengt. 
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Bevoegdheid: 

Het vaststellen van de verordeningen is een bevoegdheid van de raad op grond van de artikelen 147 
en 149 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Met de oprichting van een BI-zone voor het Stadshart Woerden en de bedrijventerreinen 
Barwoutswaarder, Honthorst, Snel en Polanen, Middelland Noord en Middelland Zuid wordt beoogd 
de kosten voor werkzaamheden die ten goede komen aan de terreinen ook te verdelen over de 
ondernemers die er van profiteren. 
De laatste jaren kwamen de kosten ten behoeve van het centrumgebied voor rekening van de leden 
van Stadshart Woerden en daarmee een steeds kleiner deel van de ondernemers die ervan 
profiteerden. 
Voor de bedrijventerreinen is het voornaamste doel te komen tot gezamenlijke afspraken over de 
beveiliging van de terreinen. 
Om het ontstaan van steeds meer free-riders te voorkomen is het instellen van een BI-zone een goed 
instrument. Alle ondernemers betalen dan mee aan de activiteiten ten behoeve van dan wel het 
Stadshart dan wel de bedrijventerreinen. 

Argumenten: 

In het verleden zijn diverse mogelijkheden onderzocht om te bereiken dat alle ondernemers 
meebetalen aan de collectieve activiteiten: 

De SBBW (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Woerden) is opgericht om te komen tot 
collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen en; 
er is onderzocht of een OZB-toeslag voor bedrijven - om hiermee collectieve doelen zoals 
beveiliging te financieren - haalbaar was. Destijds was dit wettelijk niet toegestaan, de OZB-
stijging was aan een maximum gebonden. 

De Experimentenwet BI-zones is een speciaal voor dit doel in het leven geroepen wet. 

Kanttekeningen: 

Cruciaal in de totstandkoming van een BI-zone is de draagvlakmeting. Zonder draagvlak komt de BI-
zone niet tot stand. Veel initiatieven zijn tot op heden hierop gestrand. Met de aanvragers (vereniging 
Stadshart en de verenigingen BI-zone Barwoutswaarder, Honthorst, Snel en Polanen, Middelland 
Noord en Middelland Zuid) is afgesproken dat zij zich maximaal inzetten om draagvlak te creëren bij 
hun achterban, voorafgaand aan de draagvlakmeting van de gemeente. 

Financiën: 

De BI-zone kan financieel neutraal ingevoerd worden. 
De geïnde gelden worden - na aftrek van heffingskosten en inningskosten - uitbetaald aan de 
verenigingen in de vorm van subsidie. 
De heffings- en inningskosten zijn geraamd op 2% van de geïnde gelden (voor de binnenstad 
ongeveer €150.000,-). 
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Uitvoering: 

Na vaststelling van de verordeningen zal de draagvlakmeting plaatsvinden. Indien de uitslag positief is 
zal per 1-1-2012 gestart worden met de heffing. 
De aanslag kan meeliften met de combinatieaanslag die de gemeente jaarlijks verstuurt. 

Communicatie: 

Een belangrijke stap in de instelling van de BI-zone is de draagvlakmeting. Met de aanvragers is 
afgesproken dat zij het creëren van draagvlak voor hun rekening nemen, onder andere door het 
organiseren van informatiebijeenkomsten op de verschillende terreinen. 
Dit is in lijn met de filosofie achter de Experimentenwet BI-zones. 

De verordeningen worden op gebruikelijke wijze bekendgemaakt. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: N.V.T. 

Bi j lagen: 

Verordening BI-zone centrumgebied Woerden. 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Barwoutswaarder Woerden. 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Honthorst Woerden. 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Polanen Woerden. 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Middelland Noord Woerden. 
Verordening BI-zone bedrijventerrein Middelland Zuid Woerden. 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de loco-burgemees 

W. Wieringa M.J. Schreurs 

@tekst-dam 


