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BIZ IN CORONA- EN 
POST-CORONATIJDPERK 
Mogelijkheden voor een effectieve 
inzet van het BIZ-instrument
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BIZ IN CORONA- EN 
POST-CORONATIJDPERK 
Mogelijkheden voor een effectieve inzet van het BIZ-instrument

Aantal BIZ’en in oprichting of verlenging in 2020 per provincie.  
Bron: onderzoek Hogeschool van Amsterdam i.o.v. Stad & Co, 
DNWS en provincie Noord-Holland.

Overheidsmaatregelen ten gevolge van de 
coronacrisis maken het oprichten van een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Nederland 
onbedoeld een flink stuk lastiger dit jaar. 
Hetzelfde geldt voor BIZ’en die in 2020 toe zijn 
aan een herstemming. En dat terwijl de BIZ 
juist zo’n belangrijke rol kan vervullen in deze 
crisistijd door particuliere investeringen op 
collectief niveau mogelijk te maken en lokale 
krachten te bundelen. Deze notitie heeft een 
tweeledig doel:

a. Praktische oplossingen bieden waarmee 
nieuwe BIZ’en en bestaande BIZ’en voor een 
nieuwe termijn het BIZ-traject de komende 
maanden succesvol kunnen doorlopen;

b. Partijen aanzetten tot een herwaardering 
en herpositionering van de BIZ als een 
belangrijk instrument voor het bestrijden van 
de negatieve gevolgen van de coronacrisis en 
voor publiek-private samenwerking in een post-
coronatijdperk.

Brede input
Op 8 juni vond het BIZ webinar plaats, waarin 
diverse experts, ambtenaren en BIZ-bestuurders 
hun ervaringen deelden met ruim 80 deelnemers 
uit heel Nederland. Deze notitie is gebaseerd op 
de uitkomsten van dit webinar en de verzamelde 
input van diverse BIZ-organisaties, gemeenten en de 
genoemde samenwerkingspartners. 

Resultaten en mogelijke oplossingen
De inhoud van deze notitie is onderverdeeld in 
twee thema’s: ‘organisatie & samenwerking’ en 
‘financiën’. Daarnaast is een overzicht opgenomen 
van de meestgestelde vragen en de bijbehorende 
antwoorden in de bijgevoegde Q&A.

Brede samenwerking

Het gratis nationaal BIZ-hulploket is begin 
april 2020 opgericht op initiatief van Stad 
& Co, in afstemming met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, om BIZ’en 
met vragen en hulpverzoeken rond hun start 
of herstemming bij te staan. De volgende 
partijen werken samen in het BIZ-Hulploket: 
INretail, De Nieuwe Winkelstraat, Platform31, 
Retailagenda, NRW, Haags Retailpunt, 
provincie Noord-Holland, provincie Zuid-
Holland, Stichting CLOK, Koninklijke Horeca 
Nederland, Rabobank, Hogeschool van 
Amsterdam, Erasmus Studiecentrum voor 
Belastingen van Lokale overheden & Stad & Co. 
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Eén van de problemen waar BIZ’en momenteel 
mee te maken hebben, is de praktische organisatie 
van de draagvlakmeting. Veel nieuwe BIZ’en en 
BIZ’en die dit jaar moeten worden verlengd, halen 
hun planning niet vanwege de coronamaatregelen. 
Dit heeft enerzijds te maken met de juridische 
BIZ-procedures, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
eisen voor de draagvlakmeting. Anderzijds hebben 
ondernemers in deze crisistijd meer zorgen en 
daardoor (mogelijk) minder aandacht voor de 
BIZ. Volgens sommigen zou een draagvlakmeting 
dit jaar niet uitvoerbaar zijn of onder druk van de 
corona-effecten negatief kunnen uitpakken. Daar 
staat tegenover dat anderen aangeven dat zowel 
de zichtbaarheid als de meerwaarde en investering 
door de BIZ nu juist (potentieel) hoger is.

Mogelijke oplossingen BIZ-organisaties

 Meerwaarde van de BIZ in coronatijd: 
gebruik de BIZ (her)stemmingsprocedure om juist 
in deze crisistijd de meerwaarde van de BIZ als 
samenwerkingsplatform te benadrukken. Ga de dialoog 
aan met de achterban (online en offline) over het 
nut en de noodzaak van samenwerking en collectieve 
investeringen in (post)coronatijd. Inmiddels is fysiek 
contact op gepaste afstand weer mogelijk. Zoek met 
elkaar creatieve oplossingen om de procedure te 
doorlopen. 

 Samenwerken kan doorgaan: accepteer 
de mening van een meerderheid van ondernemers 
wanneer blijkt dat er nu geen draagvlak is voor de 
(verlenging van de) BIZ. Dit hoeft niet te betekenen dat 
er geen andere mogelijkheden zijn om de samenwerking 
te kunnen continueren. De gemeentelijke heffing 
wordt in dat geval stopgezet, maar de BIZ-organisatie 
(stichting of vereniging) kan blijven functioneren. Met 
overgebleven middelen uit 2020 (bijvoorbeeld vanwege 
het cancelen van evenementen), eventuele extra 
gemeentelijke en of provinciale stimuleringssubsidies 
kan 2021 financieel worden overbrugd.

 Flexibele looptijd: bepaal voor jouw gebied of 
de BIZ voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar wordt ingesteld. Baseer dit 
op de ambities, gewenste activiteiten en de impact van 
de coronamaatregelen. Aandachtspunt: kies je voor een 
kortere looptijd dan 5 jaar,  
 

dan betekent dit dat ook op een kortere termijn weer 
een verlengtraject moeten worden doorlopen.

 Je bent niet alleen: smeed (nieuwe) 
coalities met externe partijen zoals: overheid, banken, 
vastgoedeigenaren/investeerders, kennisinstellingen 
en brancheorganisaties. Er is landelijk veel bereidheid 
om kennis en kunde te delen. Een aantal van deze 
partijen is betrokken bij het BIZ-Hulploket, zoals eerder 
benoemd. Maak gebruik van de ervaring van andere 
BIZ’en in Nederland. Dit jaar doorlopen minimaal 95 
BIZ’en voor de eerste keer of voor een nieuwe termijn 
de BIZ-procedure.

Mogelijke oplossingen overheid

 Gemeente: verplaats de draagvlakmeting 
voor de BIZ’en die dit jaar in oprichting zijn of in 
herstemming naar het eerste kwartaal van 2021. Op 
deze manier hebben de organisatoren meer tijd om het 
BIZ-traject zorgvuldig te doorlopen en hun BIZ-plan 
aan te passen op de actualiteiten van de coronacrisis. 
Aandachtspunten: wanneer de stemming begin 2021 
succesvol heeft plaatsgevonden, wordt de BIZ met 
terugwerkende kracht, per 1 januari 2021 van kracht. 
Voorwaarde is dat de BIZ-verordening uiterlijk 31 
december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 Gemeente: organiseer regelmatig (online) 
voorlichtingsbijeenkomsten zodat de BIZ’en hun 
ervaringen onderling kunnen delen en ook hun vragen 
aan de gemeente kunnen stellen. Gemeenten die nog 
geen of weinig BIZ’en hebben kunnen dit samen met de 
buurgemeenten oppakken.

 Gemeente, provincie, rijk: gebruik en 
stimuleer de BIZ als samenwerkingsplatform 
om uitvoering te kunnen geven aan de 
overheidsmaatregelen die bedoeld zijn om 
binnensteden, winkelgebieden en bedrijventerreinen te 
ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

 Gemeente, provincie, rijk: help de BIZ’en in 
oprichting en herstemming om concrete gezamenlijke 
(publiek-private) activiteiten in hun BIZ-plan op 
te nemen. Dit zal tevens bijdragen aan een grotere 
relevantie van de BIZ voor de individuele ondernemers, 
vastgoedeigenaren en andere stakeholders.

ORGANISATIE & 
SAMENWERKING
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De effecten van de coronamaatregelen raken de 
BIZ’en ook financieel. Sommige BIZ’en houden geld 
over, omdat ze een deel van hun activiteiten in 2020 
hebben moeten annuleren. ‘Wat gebeurt er met het 
overgebleven budget als de BIZ-termijn verloopt?’, 
was één van de vragen aan het BIZ-Hulploket. 
Andere BIZ’en kunnen in problemen komen als ze 
hun activiteiten in 2021 continueren, terwijl ze niet 
hebben gemeten of daarvoor voldoende draagvlak is. 
Ook individuele ondernemers worden geraakt, velen 
verkeren momenteel in financieel zwaar weer en 
kunnen de BIZ-aanslag mogelijk niet betalen.

Mogelijke oplossingen BIZ-organisatie

 BIZ gaat door: ga in 2021 door met de 
werkzaamheden van de BIZ-stichting of vereniging, 
ongeacht of er in 2020 een (succesvolle) herstemming 
wordt gehouden. Het overgebleven budget uit 2020 kan 
in 2021 worden geïnvesteerd. Stem met jouw gemeente 
het moment af van de verantwoording van uitgaven. 
Onderzoek of er mogelijkheden bestaan binnen de 
gemeente of provincie om gebruik te maken van extra 
subsidies. 

 Ga de dialoog aan, juist nu: de coronacrisis is 
geen reden om de dialoog over het nut en de noodzaak 

van samenwerken en samen investeren uit de weg te 
gaan. Juist nu is die discussie noodzakelijk. Kiezen 
voor een verplichte continuering van de bijdrage met 
1 jaar zonder een draagvlakmeting (BIZ-noodwet), 
kan juist ten koste gaan van een toekomstbestendige 
samenwerking. Vooral ondernemers die financieel in 
zwaar weer verkeren, moeten hierin worden gehoord. 
Een praktische oplossing hiervoor kan zijn om de 
BIZ-bijdrage voor 2021 laag te houden ten opzichte 
van de jaren daarna. Zie in dit kader ook de volgende 
aanbeveling.  

 Daag je gemeente en provincie uit: daag 
je gemeente en provincie uit om samen een BIZ-plan 
te maken waarin het bestrijden van de coronacrisis 
en diverse transformatieopgaven centraal staan. 
Resultaat is een integraal plan van aanpak waarbij 
naast de prioriteiten ook de financiële dekking in 
gezamenlijkheid wordt gedragen. 

 Ga geen langdurige verplichtingen aan: 
het is niet raadzaam om contractuele verplichtingen 
aan te gaan die langer lopen dan een BIZ-termijn. 
Ook gedurende een BIZ-termijn kan een BIZ onder 
bepaalde voorwaarden worden weggestemd. Neem 
in langlopende contracten altijd een ontbindende 
voorwaarde op die gekoppeld is aan het voortbestaan 
van de BIZ.

Mogelijke oplossingen overheid

 Gemeente: bied de BIZ’en die in 2020 hun 
budget niet geheel kunnen uitgeven de ruimte om het 
overgebleven bedrag in 2021 te investeren. Dit vergt een 
gemakkelijke aanpassing van de afspraken tussen de 
gemeente en de BIZ wat betreft de termijn waarbinnen 
het geld moet worden geïnvesteerd en de bijbehorende 
verantwoording. 

 Gemeente: stel de BIZ-heffing 2020 uit tot 
2021, indien deze nog niet is opgelegd. Bied daarbij de 
mogelijkheid om het bedrag in 2021 in termijnen te 
betalen.

 Provincie: zet in overleg met gemeenten 
waar een BIZ actief is een BIZ-noodfonds op voor 
2021. Uit dit fonds, gevoed door de provincie, kunnen 
BIZ-activiteiten worden gefinancierd die bijdragen 
aan provinciale opgaven zoals het versterken van 
economie en ondernemerschap, verbeteren van het 

FINANCIËN

Tijdens het BIZ-webinar kwam de optie van een 
“BIZ-noodwet” aan de orde. Hierbij kan een BIZ die 
eind 2020 afloopt, ervoor kiezen zonder stemming 
de BIZ met een jaar te verlengen in samenspraak 
met de gemeente. Als voordeel werd in dit verband 
het continueren van de inkomsten genoemd. 
Nadeel kan zijn dat een verlenging zonder een 
stemming tegen het democratische principe van 
de BIZ ingaat. Het kiezen voor verlenging kan als 
nadeel hebben dat de dialoog over de meerwaarde 
van samenwerken en samen investeren in deze 
uitdagende tijden, wordt uitgesteld. Anderzijds 
biedt een jaar verlenging wel de rust om dit gesprek 
in 2021 met elkaar aan te gaan. Het is aan de BIZ-
gebieden om hierin een afweging te maken. Dat 
kan voor elk gebied anders zijn. Deze dialoog is 
bedoeld om uiteindelijk sterker uit de coronacrisis 
te komen, ook als de uitkomst is dat er in 2021 geen 
draagvlak is voor de BIZ. 
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vestigingsklimaat, duurzaamheid en het voorkomen 
en de aanpak van leegstand. Middels dit noodfonds 
kan de ondernemersbijdrage aan de BIZ in 2021 laag 
blijven, terwijl de zeer noodzakelijke collectieve inzet 
gecontinueerd blijft om onze binnensteden, winkelgebieden 
en bedrijventerreinen door de coronacrisis te loodsen. We 
hopen dat alle provincies aan deze oproep gehoor geven. 
Provincie Zuid-Holland (provincie met de meeste BIZ’en in 
verlenging in 2020) is reeds gestart met het uitwerken van 
een speciale regeling voor deze BIZ’en.

 Rijk: geef duidelijkheid en zekerheid over de 
mogelijke komst van een BIZ-noodwet door hierover zo 
snel mogelijk een standpunt in te nemen.

VERANTWOORDING

Deze organisaties hebben zich ingespannen om via BIZ-hulploket de verschillende mogelijkheden voor 
een effectieve inzet van BIZ in (post-)coronatijdperk inzichtelijk te maken:

Vragen en contact
contact@bizhulploket.nl t.a.v. Farzad Ghaus, directeur Stad & Co.

Webinar terugkijken? 
https://www.youtube.com/watch?v=dwEr4EBZyzU

Bijlage: Q&A BIZ in coronatijdperk 

Proclaimer
De inhoud van deze notitie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BIZ-hulploket doet er alles aan om de 
informatie actueel en juist te houden. We garanderen echter niet dat de inhoud van deze notitie de meningen van alle 
individuele gemeenten, BIZ’en en andere organisaties op een correcte manier zou weergeven. Mocht u in dit document 
inhoud tegenkomen waarvan u denkt dat het onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen we uw reactie bijzonder 
op prijs. U kunt dit laten weten via contact@bizhulploket.nl.
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