
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.2 
 
 Doetinchem, 24 oktober 2018 
 
 
Verordening BIZ vastgoed binnenstad 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ bijdrage voor de BIZ vastgoed 

binnenstad Doetinchem 2019-2023 vast te stellen onder de opschortende voorwaarde van 
een positief resultaat van de wettelijke draagvlakmeting. 

 
Context 
Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Stb. 2014, 506 en 507) kan een 
gebiedsgerichte heffing (BIZ) worden ingesteld door de gemeente op verzoek van een 
meerderheid van de vastgoedeigenaren uit dat gebied. In 2017 is door de Vereniging Van 
Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) het initiatief genomen om met ingang van 2019 een 
ondernemersfonds voor vastgoedeigenaren (niet-woningen in WOZ-administratie) in de vorm 
van een BIZ te starten. VVVD wil een actieve en financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van de binnenstad. Winkeliers, horecaondernemers en andere gebruikers dragen sinds 2008 bij 
aan de ontwikkeling van de stad (reclameheffing). 
 
Beoogd effect 
De invoering van de BIZ draagt bij aan een actieve en financiële bijdrage van vastgoedeigenaren 
aan de ontwikkeling van de binnenstad. 
 
Argumenten 
 
1.1 Voor het maken van een aantrekkelijke binnenstad is structurele samenwerking en 

financiering noodzakelijk 
De binnenstad is voor veel partijen een cruciale plek waar zij hun bestaansrecht aan ontlenen. 
De combinatie van functies (winkels, horeca, cultuur, evenementen, water, openbare ruimte, 
et cetera), sfeer/beleving en profilering maakt onze binnenstad sterker. We willen de 
aantrekkingskracht versterken en meer bezoekers naar Doetinchem trekken. 
Dit is belangrijk voor omzet, verhuurbaarheid en waardeontwikkeling van panden. 
De gebruikers (lees winkeliers, horecaondernemers en anderen) dragen sinds 2008 bij aan de 
ontwikkeling van onze stad. De vastgoedeigenaren hebben het afgelopen jaar intensief 
nagedacht over hun bijdrage aan de stad. De opbrengsten zijn verwoord in het meerjarenplan. 
Om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen, is voor de uitvoering van de BIZ een aparte 
vereniging opgericht (Vereniging BIZ Vastgoed Binnenstad Doetinchem). De vastgoedvereniging 
is voornemens om een gedeelte van de BIZ-opbrengsten in te zetten voor het toekomstige 
binnenstadbedrijf. Hierover volgt een apart voorstel.  
 
1.2 Meerjarenplan door leden opgesteld en breed gedeeld voor feedback 
Het meerjarenplan is door de leden van de VVVD en niet-leden opgesteld, onder professionele 
begeleiding van BRO. Betrokkenen hebben tijdens informatie- en werkbijeenkomsten hun input 
en feedback gegeven. De bijeenkomsten werden goed bezocht. Onder de deelnemers van de 
bijeenkomsten is veel draagvlak voor het uitvoeren van het meerjarenplan. 
 
1.3 Door invoering BIZ betaalt iedereen mee aan een aantrekkelijke stad 
Bij activiteiten die in de binnenstad worden georganiseerd, is momenteel geen sprake van 
meebetalen door vastgoedeigenaren. Dit gebeurt op vrijwillige en ad hoc basis. 
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Na invoering van de BIZ betalen alle eigenaren mee aan de activiteiten. Daarvoor is een 
meerjarenplan en uitvoeringsovereenkomst opgesteld (zie bijlage). Winkeliers en 
horecaondernemers betalen reeds mee (reclameheffing). Het gebied van de BIZ komt 
grotendeels overeen met het gebied van de reclameheffing. Het cultuurkwartier (niet 
opgenomen in reclameheffing) wordt wel in de BIZ opgenomen, omdat het economische belang 
van het cultuurkwartier en synergie met andere functies groot is. 
1.4 BIZ alleen bij aantoonbaar draagvlak 
De BIZ komt er alleen wanneer er aantoonbaar draagvlak is voor de bijdrageplichtingen. 
 
1.5 Periode BIZ is te overzien 
BIZ wordt opgericht voor een duur van vijf jaar. In het vijfde jaar wordt de BIZ geëvalueerd en 
dient opnieuw het draagvlak te worden aangetoond om de BIZ te verlengen. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Lastendruk 
Het invoeren van een BIZ-bijdrage boven op de bestaande belastingen levert voor 
vastgoedeigenaren een hogere belastingdruk op. Een eigenaar die tevens gebruiker is, krijgt te 
maken met een dubbele heffing (reclameheffing en BIZ). 
 
Financiën  
Belastinginkomsten ten behoeve van de BIZ-subsidie. We houden rekening met een jaarlijkse 
opbrengst van 190.000,- euro. Eigenaren betalen per WOZ-object en volgens een getrapt tarief 
(afhankelijk van WOZ-waarde van een pand) maximaal 800,- euro per object. Er geldt een 
ondergrens van 200,- euro. Kantoren, opslag en distributie en praktijkruimten, productie en 
showroom/werkplaats/garage betalen een gehalveerd bedrag met een ondergrens van 
100,- euro en een bovengrens van 400,- euro. Daarnaast gelden enkele vrijstellingen, zie 
verordening artikel 6.  
 
De totale opbrengst minus de perceptiekosten zal aan de Vereniging BIZ Vastgoed Binnenstad 
Doetinchem als subsidie worden uitgekeerd. De jaarlijkse perceptiekosten zijn circa 5000,- euro. 
Naast perceptiekosten zijn er ook nog kosten gemoeid met de voorbereiding van de BIZ en 
uitvoering van de draagvlakmeting. De kosten hiervan (20.000,- euro) worden in vijf jaar tijd 
terugbetaald. 
 
Vervolg 
Een BIZ is van en voor vastgoedeigenaren, de gemeente faciliteert. In november/december 2018 
vindt de formele draagvlakmeting plaats. Via een stemronde moet minimaal de helft van de 
bijdrageplichtigen stemmen. Vervolgens moet 2/3 van deze stemmers voorstander zijn van de 
BIZ. Ten slotte zullen de voorstanders meer dan 50% van de WOZ waarde moeten 
vertegenwoordigen. In het reglement draagvlakmeting is onder andere opgenomen wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de meting en op welke wijze de meting wordt 
gehouden. De meting kan pas plaatsvinden na vaststelling van de verordening door uw raad. 
Bij positief draagvlak volgt officiële invoering van de BIZ. Bij negatief draagvlak vervallen de 
verordening en uitvoeringsovereenkomst. 
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Bijlagen 
1. Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage voor de BIZ vastgoed 

binnenstad Doetinchem 2019-2023 
2. Meerjarenplan BIZ 
3. Uitvoeringsovereenkomst tussen Vereniging BIZ Vastgoed Binnenstad Doetinchem en de 

gemeente Doetinchem 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening BIZ vastgoed 
binnenstad; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ bijdrage voor de BIZ vastgoed 
binnenstad Doetinchem 2019-2023 vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde van een 
positief resultaat van de wettelijke draagvlakmeting. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 1 november 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


