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Draagvlak creëren begint bij 
goed luisteren. Naar de wensen 
en ideeën van voorstanders én 
naar de bezwaren van tegen-
standers van de BIZ.

Oprichting draagvlak  
en een transparante  
organisatie bouwen

1  INLEIDING

Een BIZ is een regeling waarmee 
álle ondernemers (gebruikers van 
niet-woningen) en/of vastgoed-
eigenaren in een gebied gezamen-
lijk investeren in de kwaliteit van 
hun bedrijfsomgeving. Dat maakt 
de BIZ tot één van de krachtig-
ste instrumenten om het lokale 
ondernemingsklimaat positief te 
beïnvloeden. 

Hieronder komen de vijf stappen 
aan de orde die ieder gebied moet 
doorlopen om een BIZ te kunnen 
oprichten. De basisregels voor een 
BIZ zijn vastgelegd in de Wet op de 
bedrijveninvesteringszones. Veel 
zaken worden in overleg met de ge-
meente in een BIZ-plan, uitvoerings-
overeenkomst en BIZ-verordening 
geregeld. De doorlooptijd van een 
oprichting van een BIZ is gemiddeld 
negen maanden en de ingangsda-
tum van een BIZ is altijd 1 januari. 

Het stappenplan voor het opzetten 
van een BIZ bestaat uit de volgende  
stappen:

 n Stap 1: Initiatief en opstart
 n Stap 2: BIZ-plan
 n Stap 3: Draagvlak
 n Stap 4:  Formalisering  

organisatie
 n Stap 5: Draagvlakmeting

In de praktijk verlopen de genoem-
de stappen niet chronologisch, 
maar overlappen zij elkaar. Draag-
vlak creëren (stap 3) begint bij-
voorbeeld al in stap 1 (initiatief en 
opstart) en loopt als een rode draad 
door het gehele oprichtingstraject.
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Stel een kopgroep 
samen en benoem 
ambassadeurs

Bespreek het idee 
met de gemeente en 

vraag een subsidie 
aan voor de oprich-

ting van een BIZ

Stel een BIZ  
projectleider aan

Raadpleeg alle 
bijdrageplichtigen: 

verzamel input

STAP 1
INITIATIEF

STAP 3
DRAAGVLAK

STAP 4
FORMALISERING 
ORGANISATIE

STAP 5
DRAAGVLAK-
METING

STAP 2
BIZ-PLAN

Gemeente stelt uitvoerings-
overeenkomst, verordening 

en reglement draagvlak- 
meting vast

Informeren en  
draagvlak creëren  

voor officiële  
stemming onder  

bijdrageplichtigen

Gemeente  
organiseert  
draagvlakmeting

Stembiljetten 
uitdelen en 
en ophalen 
bij bijdrage-
plichtigen

Vaststellen uitslag 
door B&W en  
bekendmaking

Maak een  
meerjaren  
begroting

Schrijf het BIZ-plan 
en bespreek dit met 

de gemeente

Informeer en 
enthousiasmeer 
collega-ondernemers 
en/of -eigenaren

Benoem het  
oprichtingsbestuur 

van de BIZ

Stel de statuten  
van de vereniging  

of stichting op  
met een notarisBepaal de  

rechtspersoon  
vereniging of  
stichting

Bepaal de looptijd

Bepaal de 
afbakening

Bepaal de  
bijdrageplichtigen  

samen met de  
afdeling Belastingen  

en controleer  
de objectenlijst

Bepaal de bijdrage

Bepaal de  
doelstelling en  
activiteiten

Informele  
draagvlakmeting: 

Pols het idee voor 
een BIZ bij collega- 

ondernemers  
en/of -eigenaren 

(go of no-go)

STAPPENPLAN OPRICHTING BIZ
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2   STAP 1 INITIATIEF  
EN OPSTART

KOPGROEP
De initiatiefnemers vormen de 
kopgroep, die idealiter bestaat uit 
een vertegenwoordiging van alle 
belanghebbenden in het beoogde 
BIZ-gebied. Hierdoor kan de groep 
breed gedragen keuzes maken. 

De kopgroep trekt de kar in het 
traject, stelt het BIZ-plan op en is 
verantwoordelijk voor de besluit-
vorming en de afstemming met 
de gemeente en de achterban. 
De kopgroep komt regelmatig bij 
elkaar om de voortgang te bespre-
ken. Met de gemeente vindt conti-
nue afstemming plaats op basis van 
een  gedetailleerde planning.

GEMEENTE EN OPSTART
Om een BIZ te kunnen beginnen, 
maken de initiatiefnemers hun 
voornemen kenbaar maken bij  
de gemeente. Vaak wordt het  
oprichtingstraject begeleid door 
een contact persoon van de afdeling 
Economische Zaken. Ook speelt  
de afdeling Belastingen een  
belangrijke rol in het traject. Betrek 
hen dus tijdig bij het initiatief. 
 
Een goede afstemming tussen de 
gemeente, de kopgroep en later 

het oprichtingsbestuur van de BIZ 
is zeer belangrijk. Goede samen-
werking met de gemeente bij alle 
stappen is noodzakelijk. Voorbeel-
den van de  formele taken van de 
gemeente zijn:

 n Aanleveren objectenlijst en 
eventueel WOZ-gegevens;

 n Vaststellen gebiedsafbakening;
 n Toetsen BIZ-plan aan de eisen 

van de wet;
 n Opstellen van uitvoerings-

overeenkomst, service level 
agreement, verordening en 
stemreglement;

 n Informeren van alle bijdrage-
plichtigen;

 n Organiseren van de formele 
draagvlakmeting;

 n Vaststellen en bekendmaking 
van de uitslag (door B&W).

PRESENTATIE COLLEGE  
EN  GEMEENTERAAD
Het is zinvol om een presentatie 
over de BIZ voor de leden van het 
college en de gemeenteraad te  
organiseren, zodat men vanaf het 
begin betrokken is bij het BIZ- 
proces. Schakel eventueel een 
professional in voor een informatie-
ve presentatie over de BIZ.

AMBASSADEURS
Voor het slagen van het BIZ-traject 
is het van doorslaggevend belang 
dat een representatieve groep 
 actieve ondernemers en/of eige-
naren door de kopgroep wordt 
 aangesteld als BIZ-ambassadeur. 

BIZ HART VAN  
KATENDRECHT

   AANDACHTSPUNTEN STAP 1
■ Vaak ondersteunt de gemeente de inhuur van  een  
professional om het oprichtingstraject van een BIZ te  
begeleiden in de vorm van een subsidie.

■ Stel een (externe) BIZ projectleider aan.

■ Er zijn geen wettelijke eisen aan een informele draag-
vlakmeting. Toch is het aan te raden het BIZ-traject te 
starten met voldoende (informeel) draagvlak, bij voorkeur 
op basis van de gezamenlijke ambitie en doelstellingen. 
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Deze sleutelfiguren beschikken 
over een uitgebreid netwerk in 
het gebied. Hun actieve commu-
nicatie over de BIZ onder collega’s 
is cruciaal voor het bouwen van 
draagvlak, ophalen van input en 
het slagen van de BIZ-oprichting.

COMMUNICATIE 
Voor het slagen van het oprich-
tingsproces is het handig om een 
communicatieplan op te stellen. 
In dit plan worden de noodza-
kelijke communicatiemomenten 
vastgelegd voor alle belangrijke 
beslismomenten, inclusief de in te 
zetten middelen. 

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
Het oprichtingstraject van een BIZ 
is complex. In veel gevallen roept 
de kopgroep daarom de ondersteu-
ning in van een professional.  
Er zijn diverse professionele partijen 
in Nederland met veel ervaring en 
kennis van de BIZ.

INFORMELE DRAAGVLAKMETING
Indien de voorbereidingsfase (zie 
deel 1) niet van toepassing is, komt 
de informele draagvlakmeting - of 
het go/no-go-moment - in deze stap 
alsnog aan de orde. Ook al zijn de 
eisen aan dit beslismoment wettelijk 
niet vastgelegd, doet ieder gebied 
er verstandig aan om een go/no-
go-moment in het oprichtingstra-
ject te plannen, het liefst op basis 
van (een) gezamenlijke ambitie en 

doelen. Doorgaans wordt in deze 
fase gepolst of minimaal 20% van 
de toekomstige bijdrageplichtigen 
voorlopig achter de instelling van de 
BIZ en de opstart van het oprich-
tingstraject staat. Wanneer dit het 
geval is kan de formalisering van de 
BIZ-organisatie en het opstellen van 
het BIZ-plan worden opgestart.

3  STAP 2 BIZ-PLAN

INPUT VERZAMELEN EN DRAAGVLAK
Direct na de opstart is de kopgroep 
verantwoordelijk voor het opstellen 
van een BIZ-plan. Ondernemers en/
of eigenaren zijn eerder bereid te 
investeren in maatregelen die met 
hun input tot stand zijn gekomen, 
dan wanneer zij niet geraadpleegd 
zijn. Betrek dus al vroeg in het tra-
ject de toekomstige bijdrageplich-
tigen en verzamel voldoende input 
voor het BIZ-plan om draagvlak in 
de toekomst te kunnen garanderen. 
Idealiter worden alle belanghebben-
den geraadpleegd in de voorbe-
reidingsfase (zie deel 1), waarbij de 
resultaten de basis vormen voor het 
BIZ-plan. Wanneer dit nog niet  
gebeurd is, kan in deze fase alsnog 
input verzameld worden. Het orga- 
niseren van een bijeenkomst en/of  
een digitale  enquêtetool zijn hier-
voor geschikte middelen. 
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   AANDACHTSPUNTEN STAP 2
■ Raadpleeg voorafgaand aan het opstellen van het BIZ-plan  
de mogelijkheden in de Wet op de bedrijveninvesteringszones  
en de eventuele aanvullende gemeentelijke voorwaarden.

■ Het is slim om het definitieve BIZ-plan om te zetten in een aan-
trekkelijke en toegankelijke BIZ-brochure, die bondig alle relevante 
informatie voor de ondernemers en/of eigenaren bevat.

■ Controleer in deze fase de lijst met bijdrageplichtigen die  
de  afdeling Belastingen aanlevert. Meld mutaties en zorg dat er  
geen fouten in de lijst zitten. 

■ Jaarlijks wordt op basis van het BIZ-plan een jaarplan met 
 begroting opgesteld.

WETTELIJKE KADERS
De Wet op de bedrijveninveste-
ringszones geeft veel keuzemoge-
lijkheden voor de wijze waarop  
een BIZ ingericht kan worden.  
De gemeente kan aanvullende 
voorwaarden of beperkingen 
opleggen. Deze mogen echter niet 
strijdig zijn met de wet. In het BIZ-
plan worden voor de gehele loop-
tijd van de BIZ alle afspraken die de 
ondernemers en/of vastgoedeige-
naren onderling maken vastgelegd. 
De doelstellingen en activiteiten in 
het BIZ-plan moeten passen binnen 
het volgende wettelijke kader: 

“De BIZ-bijdrage is een 
 bestemmingsheffing die strekt 
ter bestrijding van de kosten die 
verbonden zijn aan activiteiten 
in de openbare ruimte en op 
het internet, die zijn gericht op 
het bevorderen van de leef-
baarheid of de veiligheid in de 
bedrijveninvesteringszone of 
de ruimtelijke kwaliteit of de 
economische ontwikkeling van 
de bedrijveninvesteringszone.”  
(Artikel 1, lid 2 Wet op de be-
drijveninvesteringszones).

STRUCTUUR BIZ-PLAN
In het BIZ-plan komen de volgende 
elementen aan bod:

 n Aanleiding en ambitie 
-     Vertrekpunt en toekomst-

wensen 
 n Gebiedsafbakening 

- Weergave kaart en adressen 
 n Bijdrageplichtigen

-  Dit kunnen gebruikers en/of 
vastgoedeigenaren zijn

-   Er kunnen vrijstellingen aan-
gewezen worden op basis 
van bestemmingen panden

 n Looptijd 
- Minimaal 1 jaar, maximaal  

5 jaar
 n Doelstellingen

- De doelstellingen moeten 
passen binnen het kader  
van de wetgeving

 n Activiteiten
- De activiteiten zijn een aan-

vulling op de taken van de 
gemeente

- De activiteiten moeten pas-
sen binnen het kader van  
de wetgeving

 n Begroting
- Meerjarenbegroting  

(zie looptijd BIZ)
- Afspraken over de percep-

tiekosten (kosten voor de 
administratie en inning van 
de BIZ-gelden)

 n Bijdrage en vrijstellingen
- Dit kan een gelijk bedrag zijn 

of een gedifferentieerd be-
drag waarbij de WOZ-waar-
de, de vestigingslocatie, de 
bestemming van het pand, of 
de branche de grondslag is

 n Rechtsvorm
- Dit kan een vereniging  

of stichting zijn
 n Oprichtingsbestuur en werk-

groepen
- Het oprichtingsbestuur wordt 

meestal gevormd door leden 
van de kopgroep. Na een 
positieve draagvlakmeting 
wordt een definitief bestuur 
aangewezen

- Meerdere werkgroepen 
kunnen aangewezen worden

 n Overige afspraken
- Bijvoorbeeld evaluatie  

en monitoring

TERUGKOPPELING
Leg het concept BIZ-plan voor aan 
de toekomstige bijdrageplichtigen 
voor een laatste controle. Dit kan 
digitaal of tijdens een bijeenkomst. 
Herkennen zij zich in het verhaal? 
Voer zo nodig de laatste wijzigin-
gen door om zo het draagvlak voor 
de plannen te vergroten. 

Leg tot slot het BIZ-plan voor 
aan de gemeente. Zij zal het plan 
toetsen aan de gemeentelijke en 
wettelijke kaders. 
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4  STAP 3 DRAAGVLAK 
Breed draagvlak is cruciaal voor het 
oprichten van de BIZ, maar  
ook voor het succes van de BIZ in 
de jaren na de oprichting. Draagvlak 
creëren voor de plannen begint al 
in de initiatieffase en loopt als een 
rode draad door het oprichtings- 
traject.  

DRAAGVLAK EN ENTHOUSIASME CREËREN
Draagvlak, commitment en be-
trokkenheid van alle partijen zijn 
vanaf het begin van het proces van 
groot belang. Ondernemers en/of 
eigenaren willen eerder investeren 
in maatregelen die met hun input 
tot stand zijn gekomen, dan wan-
neer zij niet geraadpleegd zijn. Het 
draagvlak en enthousiasme bepalen 
vaak ook de betrokkenheid van 
de partijen in de uitvoerings fase. 
Belangrijk is dus dat in deze fase 
van de oprichting veel tijd wordt 
geïnvesteerd, door de kopgroep en 
de ambassadeurs, in het informeren 
en overtuigen van de achterban. 
 
BIJEENKOMSTEN
Het creëren van draagvlak is een 
continu proces, waarin het organise-
ren van informatiebijeenkomsten een 
belangrijke rol speelt. Aan te raden 
is om de informatiebijeenkomsten 
voor de ondernemers en/of eigena-
ren zowel overdag als ‘s avonds te 

organiseren, zodat zoveel mogelijk 
belanghebbenden bereikt kunnen 
worden. Start met een eerste bijeen-
komst vroegtijdig in het oprichting-
straject, om alle belanghebbenden 
te informeren over het initiatief, 
algemene informatie rondom een 
BIZ en de plannen voor het ge-
bied. Een tweede bijeenkomst kan 
gebruikt worden voor het terugkop-
pelen van het concept BIZ-plan en 
het verzamelen van extra input. Later 
in het stadium kunnen aanvullende 
bijeenkomsten worden georgani-
seerd om extra vragen te kunnen 
beantwoorden vanuit het gebied, 
of om de formele draagvlakmeting 
gezamenlijk af te trappen. 

INZET AMBASSADEURS 
Lokale ambassadeurs (ondernemers 
en/of eigenaren uit het BIZ-gebied) 
zijn in de informatievoorziening van 
cruciaal belang. Zij kennen zowel 
het BIZ-gebied als hun collega- 
ondernemers en/of -eigenaren door 
en door en beschikken daarmee 
over een sterk netwerk. Het is voor 
het slagen van het proces dan ook 
van belang dat de ambassadeurs 
zich veel laten zien in het gebied 
om, middels persoonlijk contact, 
informatie te (blijven) geven en zo 
draagvlak te creëren. Het aantal 
ambassadeurs is een belangrijke  
graadmeter voor de kans van 
 slagen van de BIZ. 
 
Het ‘aan de man brengen’ van een 
BIZ is niet eenvoudig. Het verhaal 

op een goede manier overbrengen 
kan een uitdaging zijn. Zorg daarom 
dat de ambassadeurs goed geïnfor-
meerd zijn over de BIZ en de juiste 
kennis hebben om de BIZ te kunnen 
uitleggen aan hun collega-onder- 
nemers en/of -eigenaren.  

Zo bereid je de ambassadeurs 
goed voor:

 n Organiseer een workshop om 

de ambassadeurs te voorzien 
van uitgebreide informatie  
over de gezamenlijke ambitie 
en doelstellingen;

 n Maak een overzicht van de 
verschillen tussen de huidige 
situatie en een BIZ; 

 n Verstrek aantrekkelijk 
 communicatiemateriaal. Een 
aantrekkelijke en toegankelijke 
BIZ-brochure kan helpen.

   AANDACHTSPUNTEN STAP 3
■ Begin vroegtijdig met het werven van een aantal 
 geschikte en enthousiaste ambassadeurs. 

■ Is er een gebiedsmanager actief in het gebied?  
Maak dan gebruik van zijn of haar netwerk bij het 
 informeren en enthousiasmeren.

■ Zorg voor een goede begeleiding van de ambassadeurs.

■ Nodig ambassadeurs of bestuursleden uit, uit plaat-
sen waar reeds succesvol een BIZ is opgestart, om hun 
 ervaringen te delen tijdens een informatiebijeenkomst.
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‘Via de eigenaren-BIZ kunnen we nu veel meer 
in de straat investeren dan voorheen. Maar wat 
zijn de juiste investeringen? En hoe bereik je 
iedereen om mee te praten? Mijn tip: verzamel 
een actieve groep van eigenaren en onder- 
nemers om je heen. Als bestuur heb je echt 
hulp nodig van anderen, ook van de gemeente.’

HANS VRIEND, VOORZITTER EIGENAREN-BIZ CRONJÉSTRAAT HAARLEM EN EIGENAAR LUNCH & CO

5   STAP 4 FORMALISERING ORGANISATIE

RECHTSVORM
In deze fase is het tijd om de 
samenwerking formeel vast te 
laten leggen door een notaris. Er 
wordt een keuze gemaakt voor een 
BIZ-vereniging of een BIZ-stichting 
als rechtsvorm. De stichting of  
vereniging betaalt geen winstbe-
lasting en heeft eigen statuten die 
moeten aansluiten op de Wet op 
de bedrijveninvesteringszones. 

Een BIZ-vereniging heeft leden. De 
algemene ledenvergadering (ALV), 
waar alle leden stemrecht hebben is 
het hoogste orgaan. Alle bijdrage-
plichtigen binnen het BIZ-gebied 
moeten zich registreren om lid te 
worden van de vereniging; zij zijn 
niet automatisch lid van de ver-
eniging. Dit kan door een hand-
tekening te zetten op het lidmaat-
schapsformulier van de vereniging. 
Let op: indien er sprake is van een 
contributie mag deze niet hoger 
zijn dan € 50 per jaar.

Een BIZ-stichting kent vanwege 
haar rechtsvorm geen leden en dus 
ook geen ALV. Een stichting is via 
de Wet op de bedrijveninveste-
ringszones verplicht om ervoor te 
zorgen dat alle bijdrageplichtigen 
kosteloos kennis kunnen nemen 

van alle stukken en geraadpleegd 
worden. Dit verhoogt het demo-
cratische gehalte van een BIZ-stich-
ting. Aan een vereniging zijn meer 
administratieve verplichtingen 
verbonden. In veel gevallen heeft 
een stichting als rechtsvorm de 
voorkeur boven een vereniging. 

Bij beide rechtsvormen kunnen 
geïnteresseerden die buiten het 
BIZ-gebied vallen zich bij de BIZ 
aansluiten. Zij kunnen ook deelne-
men in het BIZ-bestuur, mits in het 
geval van een stichting, minimaal 
tweederde van de bestuursleden 
bijdrageplichtig is. Deelnemers 
die buiten het BIZ-gebied vallen 
worden rechtstreeks door de BIZ 
gefactureerd. Zij vallen buiten de 
inning door de gemeente.

Er wordt een oprichtingsbestuur 
ingeschreven dat in veel gevallen 
bestaat uit de initiële kopgroep. 
Doe eventueel een openbare 
oproep om aanvullende bestuurs-
leden te werven, zodat iedereen 
zich verkiesbaar kan stellen. Voor 
de oprichting bij de notaris is het 
noodzakelijk dat minimaal twee be-
stuursleden in persoon een bezoek 
brengen aan het notariskantoor, om 
de vooraf opgestelde oprichtings-
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akte te ondertekenen. De overige 
bestuursleden kunnen later bij de 
Kamer van Koophandel (via de vrij 
te downloaden KvK-formulieren) 
ingeschreven worden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Een huishoudelijk reglement is een 
verzameling van regels en richtlij-
nen, in aanvulling op de Wet op 
de bedrijveninvesteringszones en 
de statuten. 

Een vereniging of stichting beschikt 
over statuten, het opstellen van 
een huishoudelijk reglement is niet 
verplicht. Toch kiezen veel vereni-
gingen en stichtingen ervoor een 
huishoudelijk reglement te maken. 
Hierin bevinden zich onderlinge 

afspraken, zoals verantwoorde-
lijkheden van de bestuursleden 
of leden, of gestandaardiseerde 
procedures ten behoeve van meer 
transparantie richting de achterban. 
Let op dat het huishoudelijk regle-
ment niet in tegenspraak is met de 
statuten. Waar dit toch het geval 
is, hebben de statuten voorrang 
boven het huishoudelijk reglement.

VERORDENING, UITVOERINGSOVEREEN-
KOMST EN OVERIGE DOCUMENTEN
De BIZ en de gemeente leggen 
samen een aantal documenten 
vast die de onderlegger vormen 
voor de draagvlakmeting. De BIZ 
dient een opgerichte rechtsvorm te 
hebben (vereniging of stichting) om 
tekeningsbevoegd te zijn.

De volgende documenten worden 
vastgesteld en ondertekend: 

 n Verordening (gemeenteraad)
- Dit is het belangrijkste 

 document, waarmee de 
inning van de BIZ-bijdrage 
wordt mogelijk gemaakt

 n Uitvoeringsovereenkomst met 
service level agreement (B&W 
en oprichtingsbestuur)
- Hierin worden de afspraken 

rondom de verantwoorde-
lijkheden van de gemeente 
en de BIZ vastgelegd

 n Stemreglement
- Hierin worden de regels 

rondom de draagvlakmeting 
vastgelegd (B&W)

 n BIZ-plan (oprichtingsbestuur)
- Dit plan omvat onder andere 

de activiteiten en begroting 
voor de gehele BIZ-periode

 n BIZ-akte van oprichting/ -
statuten (oprichtingsbestuur)
- Let op dat de inhoud van 

de statuten aansluit op de 
regels uit de Wet op de 
bedrijveninvesteringszones

In de Wet is vastgelegd dat de ge-
meente en de BIZ schriftelijke afspra-
ken moeten maken over het minima-
le niveau van dienstverlening van de 
gemeente voor de periode waarvoor 
de BIZ-bijdrage wordt ingesteld of 
verlengd. Deze afspraken worden 
vastgelegd in een service level agree-
ment, die onderdeel uitmaakt van de 
uitvoeringsovereenkomst.

6   STAP 5 DRAAGVLAK-
METING

Nadat de voorbereiding is afge-
rond en alle formele stappen zijn 
doorlopen, kan de draagvlakme-
ting gestart worden. De gemeente 
toetst door middel van een formele 
draagvlakmeting (officiële stem-
ming) of er voldoende draagvlak is 
voor een BIZ. Ieder belastingobject 
binnen de BIZ-afbakening krijgt één 
formele stem om uit te brengen. 

FORMELE DRAAGVLAKEISEN
Het schema hieronder laat de 
draagvlakeisen zien voor de 
verschillende BIZ-organisatievor-
men. De keuze voor het type BIZ 
is vastgelegd in het BIZ-plan en de 
verordening. Het karakter van de 
bijdrageplichtigen (ondernemers 
en/of vastgoedeigenaren) en de 
heffingsgrondslag van de BIZ-bij-
drage zijn bepalend voor de forme-
le draagvlakeisen van de BIZ.

De uitkomst is positief als wordt 
voldaan aan de draagvlakeisen die 
gelden voor de gekozen organisatie-
vorm. 

   AANDACHTSPUNTEN STAP 4
■ Een nieuwe BIZ-stichting of -vereniging oprichten bij  
de notaris is in veel gevallen praktischer dan het wijzigen 
van de bestaande statuten. 

■ De reeds bestaande stichting of vereniging kan een  
jaar na de oprichting van de BIZ worden opgeheven,  
of ‘slapend’ worden voortgezet.

■ Beoordeel in deze fase ook of lopende overeenkomsten 
en (financiële) verplichtingen kunnen worden voortgezet,  
al dan niet binnen de BIZ.
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STROOMSCHEMA DRAAGVLAKEISEN BIZ

VOLDOENDE DRAAGVLAK              VOLDOENDE DRAAGVLAK

WIE?

BIJDRAGE?

VOLDOENDE 
DRAAGVLAK?

Eigenaren

Vast bedrag per object

≥ 50% van alle  
bijdrageplichtigen stemt

≥ 2/3e van de stemmers 
stemt voor de BIZ

Gebruikers
(ondernemers)

Differentiatie op basis 
van WOZ-waarde

≥ 50% van alle  
bijdrageplichtigen stemt

≥ 2/3e van de stemmers 
stemt voor de BIZ

opgetelde WOZ-waarden 
voorstemmers > opgetelde 

WOZ-waarden tegenstemmers

Eigenaren + gebruikers

Aparte BIZ voor eigenaren
+

Aparte BIZ voor gebruikers

Vast bedrag per object

≥ 50% van alle  
bijdrageplichtigen stemt

≥ 2/3e van de stemmers  
stemt voor de BIZ

≥ 50% van alle bijdrageplichtige  
eigenaren brengt stem uit

≥ 50% van alle bijdrageplichtige  
gebruikers brengt stem uit

≥ 50% van alle stemmende  
eigenaren stemt voor

≥ 50% van alle stemmende  
gebruikers stemt voor

Gezamenlijke BIZ voor  
eigenaren en gebruikers

Differentiatie op basis  
van WOZ-waarde

≥ 50% van alle  
bijdrageplichtigen stemt

≥ 2/3e van de stemmers  
stemt voor de BIZ

≥ 50% van alle bijdrageplichtige  
eigenaren brengt stem uit

≥ 50% van alle bijdrageplichtige  
gebruikers brengt stem uit

≥ 50% van alle stemmende  
eigenaren stemt voor

≥ 50% van alle stemmende  
gebruikers stemt voor

opgetelde WOZ-waarden  
voorstemmers > opgetelde 

WOZ-waarden tegenstemmers
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   AANDACHTSPUNTEN 
STAP 5

■ Gebruik tijdens het hele traject 
de BIZ-ambassadeurs en diverse 
communicatiekanalen om alle 
bijdrageplichtigen zorgvuldig te 
informeren en te enthousiasmeren 
om hun stem uit te brengen.

■ Zet voor een efficiënte en doel-
gerichte stemming, samen met de 
gemeente, een systeem op waarbij 
het BIZ-bestuur samen met de 
ambassadeurs zorgt voor een per-
soonlijke verspreiding en inname 
van zoveel mogelijk stembiljetten.

■ Zorg te allen tijde voor een eer-
lijke en vertrouwelijke stemming.

■ Zorg voor een zorgvuldige 
coördinatie en administratie.  
Verzamel handtekeningen voor 
uitgifte en inname van de biljetten 
op een gestructureerde wijze. 

■ Een stembiljet waaruit niet 
 duidelijk de keuze ‘voor’ of  ‘tegen’ 
de inwerkingtreding van de BIZ 
blijkt, of dat te laat wordt ingele-
verd, is ongeldig.

BIJEENKOMST BIJ START 
 DRAAGVLAKMETING
De start van de formele draagvlak-
meting kan worden ingeluid met 
het organiseren van een ‘feestelijke 
stembijeenkomst’. Hierin wordt 
nogmaals kort en bondig toegelicht 
waarom de BIZ wordt opgericht en 
wat de stemprocedure is. 

Aanwezige stemgerechtigden 
kunnen in dit geval bij de stem-
bijeenkomst direct hun stem 
uitbrengen. Voordelen hiervan zijn 
dat direct stemmen ingeleverd 
kunnen worden (deze stemgerech-
tigden hoeven niet meer bezocht te 
worden). Daarnaast kan het enthou-
siasme tijdens deze bijeenkomst 
als voorbeeld worden gebruikt 
in de communicatie naar andere 

stemgerechtigden. Soms werkt een 
stembureau waar iedereen binnen 
de openingstijden langs kan komen 
ook goed.

STEMMEN WORDEN GETELD
Na het afronden van de stem-
periode worden de stemmen  
door de gemeente geteld en zal  
de gemeente bekendmaken of de 
BIZ al dan niet wordt ingesteld.  
De gemeente kan hiervoor een 
notaris inschakelen. 

Bereid de communicatie over de 
bekendmaking van de uitslag tijdig 
voor. Breng alle (toekomstige) 
bijdrageplichtigen op de hoogte 
van de uitslag en stel eventueel een 
persbericht op voor de (feestelijke) 
bekendmaking van de uitslag.

FORMELE DRAAGVLAKMETING
Alle stemgerechtigde  ondernemers 
en eigenaren dienen door het 
oprichtingsbestuur en de gemeente 
tijdig en volledig geïnformeerd te 
worden over de formele draagvlak-
meting. De stemperiode heeft  
doorgaans een duur van vier tot  
zes weken.  

Het informeren en enthousiasmeren 
van de toekomstige BIZ-bijdrage-
plichtigen is van cruciaal belang 
voor het slagen van de formele 
stemming. Voor de peiling van het 
draagvlak wordt gebruikgemaakt 
van formele stembiljetten. Het 
stemmen gebeurt anoniem. Stem-
men kan niet digitaal en ook het 
versturen van de stembiljetten via 
de post door de gemeente wordt 

afgeraden. De ervaring leert dat 
persoonlijk(e) verspreiding en con-
tact in deze fase allesbepalend is.  

Een persoonlijke benadering heeft 
meerwaarde en voorkomt dat stem-
biljetten niet goed aankomen en/of 
niet tijdig geretourneerd worden. De 
stemgerechtigde zet zijn handteke-
ning voor het in ontvangst nemen 
van het stembiljet. Vervolgens moet 
het stembiljet in een gesloten enve-
lop worden teruggezonden aan de 
gemeente of worden ingeleverd bij 
een van de bestuursleden. Voor de 
ontvangst van het ingevulde stembil-
jet wordt getekend door degene die 
het stembiljet aanneemt. 
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7   CRUCIALE  
SUCCESFACTOREN 

De ervaring leert dat er in een 
BIZ-traject veel valkuilen zijn. 
Draagvlak, commitment en betrok-
kenheid van alle partijen zijn vanaf 
het begin van het BIZ-traject van 
groot belang. Het niet goed opvol-
gen van de wettelijke procedures 
brengt de BIZ in gevaar. 

Cruciale succesfactoren zijn:
 n Actieve betrokkenheid van  

het oprichtingsbestuur en  
de ambassadeurs (stel een 
minimum vast);

 n Toetsen van alle stappen aan  
de wettelijke procedures;

 n Samen met de achterban 
(ondernemers en/of eigenaren) 
bepalen van de concrete inhoud 
van het BIZ-plan;

 n Aanspreekbaar zijn en goed 
luisteren naar de bezwaren  
van de tegenstanders;

 n Persoonlijke verspreiding  
van uitnodigingen voor bij-
eenkomsten door bestuur en 
ambassadeurs;

 n Persoonlijk verspreiden en 
ophalen van stembiljetten door 
bestuur en ambassadeurs;

 n Actief opdrachtgeverschap 
indien een externe proces- 
begeleider wordt aangesteld.

Wanneer tijdens het proces niet aan 
deze voorwaarden wordt voldaan, 
is het verstandig om hieraan con-
sequenties te verbinden (no-go), 
totdat de voorwaarden worden 
opgevolgd.

8  DOWNLOADS
 n Format BIZ-plan
 n Model akte van  

oprichting/statuten
 n Model uitvoerings-

overeenkomst
 n Model verordening 
 n Stroomschema draagvlakeisen

INTERESSE IN EEN VAN DEZE 
 DOWNLOADS? NEEM CONTACT  
OP VIA BIZ@STADENCO.NL

   AANDACHTS-
PUNTEN CRUCIALE 
SUCCESFACTOREN

■ Schakel op tijd een ervaren 
professional in als de kopgroep 
geen of (te) weinig kennis 
heeft van de BIZ. Deze externe 
persoon kan de kopgroep van 
a tot z helpen bij het opzetten 
van de BIZ, of ondersteuning 
bieden op onderdelen van  
het traject. 

■ Het vraagt een grote 
tijdsinvestering om draagvlak 
op te bouwen, zodat vol-
doende betrokkenheid wordt 
behaald. Het onvoldoende in-
formeren en enthousiasmeren  
van bijdrage plichtigen kan 
ertoe leiden dat de draagvlak-
eisen voor de BIZ niet worden  
gehaald, of dat de BIZ na  
de oprichting ineffectief is.
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‘Een BIZ is voor ons geen doel, maar een 
middel om ons gebied gezamenlijk naar  
een hoger niveau te tillen.’

PETER VAN DRUNEN, VOORZITTER BIZ WESTVLIETWEG DEN HAAG
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