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Raadsvoorstel 

 
Onderwerp 

Verlenging Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam inclusief 

uitbreiding met gebied bedrijventerrein Kop van Brabant. 

 

Samenvatting 

De Stichting Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam heeft de 

gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het verlengen van de 

bestaande Bedrijven Investeringszone (BIZ) en het uitbreiden van het BIZ-

gebied met bedrijventerrein Kop van Brabant.  

De wet BIZ schrijft voor dat een uitvoeringsovereenkomst wordt ondertekend 

en dat de raad een BIZ-verordening vast stelt.  

In de uitvoeringsovereenkomst worden administratief-technische afspraken 

en verantwoordelijkheden voor de BIZ voor beide partijen, BIZ en gemeente, 

vastgelegd. 

 

Voorstel 

De Verordening Bedrijven Investeringszone Altena Werkendam vaststellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Het bestuur van de Stichting Bedrijven Investeringszone Bruine Kilhaven (BIZ 

BKH) en het bestuur van de ondernemersvereniging Kop van Brabant (OV 

KvB) te Werkendam hebben samen begin 2021 het initiatief genomen om de 

reeds bestaande Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor bedrijventerrein 

Bruine Kilhaven (I t/m V) te Werkendam te verlengen en tevens uit te breiden 

met het naastgelegen bedrijventerrein Kop van Brabant. Als werknaam voor 

de komende BIZ periode van 5 jaar (2022-2026) wordt voortaan BIZ Altena 

Werkendam gehanteerd. 
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Medewerking verlenen aan de BIZ past binnen de kaders van het economisch 

beleid van de gemeente Altena.  

 

Het fenomeen Bedrijven Investeringszone is per 1-1-2015 een wettelijk 

instrument, de Wet op de Bedrijven Investeringszones (BIZ). Alle 

ondernemers en/of vastgoedeigenaren in een afgebakend gebied investeren 

daarmee gezamenlijk in de kwaliteit van hun omgeving.  

 

Beoogd resultaat 

Een BIZ leidt tot meer betrokkenheid en een sterkere samenwerking in het 

betreffende gebied. De activiteiten van een BIZ zijn altijd aanvullend op de 

activiteiten van de gemeente. Onderlinge afspraken tussen de gemeente en 

de BIZ worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst voor het BIZ-

gebied (zie bijlage). 

 

Argumenten 

1.1. Wij hebben als gemeente vanuit ons economisch beleid een belang bij 

het in stand houden van deze BIZ. Dit omdat de ondernemers een 

deel de verantwoordelijkheid voor de publieke ruimte op het 

bedrijventerrein naar zich toe trekken. In feite doen zij aan 

parkmanagement waar een goede financiële basis onder ligt. 

Uiteindelijk zal het bedrijventerrein aantrekkelijk(er) en ook 

toekomstbestendig blijven c.q. worden voor de er reeds gevestigde 

bedrijven. Voor nieuwvestigers geldt dit minder omdat alle kavels zijn 

verkocht. 

 

1.2. Het verlengen van de huidige BIZ Bruine Kilhaven en het uitbreiden 

van het BIZ-gebied met bedrijventerrein Kop van Brabant maakt het 

voor ondernemers op beide bedrijventerreinen mogelijk om 

gezamenlijk te (blijven) investeren in het nieuwe BIZ-gebied. 

Daarnaast kunnen activiteiten worden georganiseerd die zorgen voor 

een aantrekkelijk werkgebied voor bezoekers, 

gebruikers/ondernemers en vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied. De 

activiteiten die worden ondernomen dienen (op basis van de Wet BIZ) 

betrekking te hebben op activiteiten in de openbare ruimte en op 

internet, gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit, economische ontwikkeling of duurzaamheid van 

het gebied. Investeren in deze activiteiten heeft een positieve 

uitwerking op onder meer de kwaliteit van de bedrijventerreinen, de 

saamhorigheid tussen de ondernemers, de samenwerking tussen 

ondernemers en de gemeente en de waarde van het vastgoed.  
 

1.3. Het BIZ-gebied kan door de toevoeging van het nieuwe thema 

duurzaamheid aan het nieuwe BIZ-plan toegroeien naar een 
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toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein. Een collectieve 

aanpak op een georganiseerd bedrijventerrein biedt meer kans op 

succes. 

 

1.4. De rol van de gemeente is faciliterend. Het instrument van heffing op 

basis van WOZ waarden wordt benut om de gelden te innen. De 

geïnde gelden worden in de vorm van een subsidie beschikbaar 

gesteld aan de Stichting BIZ Altena Werkendam. De middelen die 

beschikbaar komen vanuit de BIZ-bijdragen in het gebied worden 

door de stichting ingezet om het plan BIZ Altena Werkendam te 

realiseren. 

 

Kanttekeningen 

1.1. De BIZ is inmiddels wettelijk verankerd en het initiatief dient vanuit 

de ondernemers te komen. De voor dit doel opgerichtte BIZ stichting 

mag alleen activiteiten uitvoeren gericht op de openbare ruimte of op 

internet. Netwerkactiviteiten zoals BBQ’s en uitjes e.d. vallen 

daarbuiten. Aan dit soort netwerkactiviteiten binnen de bestaande 

vereniging betalen alle leden  mee maar ze nemen niet allemaal 

daaraan deel. Dit is vaak een reden om geen lid te worden van de 

bestaande ondernemersvereniging, maar dit argument wordt met de 

BIZ weggenomen. 

 

1.2. Het nieuw toegevoegde thema duurzaamheid vergt een langere 

realisatietermijn dan de looptijd van de BIZ (5 jaar). 

 

Financiën 

1.1. Begroting: het invoeren van de BIZ Altena brengt voor de gemeente 

opbrengsten en kosten met zich mee. Er worden gelden geïnd bij de 

individuele ondernemers. Dit bedrag wordt vervolgens als subsidie 

uitgekeerd aan de Stichting BIZ Altena Werkendam. Derhalve zijn 

voor de begroting van 2022 en verdere jaren de hiervoor benodigde 

bedragen opgenomen.  

 

1.2. BIZ-bijdrage gemeente: wij hebben als gemeente zelf ook panden in 

gebruik op het BIZ-gebied. De gemeentewerf en het milieustation 

zijn gelegen op het bedrijventerrein Bruine Kilhaven. De gemeente 

krijgt derhalve ook een heffing opgelegd voor deelname aan de BIZ. 

Dit betreft een jaarlijks bedrag van in totaal € 800. Deze kosten zijn 

ook in de begroting opgenomen. 

 

1.3. Perceptiekosten: de BIZ leidt tot beperkte gemeentelijke 

voorbereidings- en uitvoeringskosten, die echter geen consequenties 

hebben voor onze begroting. In de huidige BIZ-periode is een vast 
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jaarlijks bedrag opgenomen voor de gehele BIZ-periode. Wij willen 

evenals voorheen de perceptiekosten voor de BIZ Altena 2022-2026 

gelijk houden op een bedrag van € 1.750 per jaar . Dit bedrag zal 

worden ingehouden van de totale inkomsten en wordt in mindering 

gebracht op de uit te keren BIZ-subsidie. 

 

Participatieproces 

Communicatie over de voordelen van de BIZ is in alle stappen van het proces 

belangrijk. Alles draait om draagvlak. Vooral een goede voorbereiding van de 

nog te houden draagvlakmeting is erg belangrijk. Er moet actief met de 

ondernemers op het bedrijventerrein worden gecommuniceerd om nut en 

noodzaak van de BIZ toe te lichten en de resultaten van de afgelopen periode 

(2017-2021) onder het voetlicht te brengen. Dit is een verantwoordelijkheid 

van het BIZ-bestuur. Zij zijn daar al mee bezig. 

 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de draagvlakmeting zelf 

berust bij de gemeente. De gemeente stelt hiervoor een reglement op. De 

wet bepaalt nauwkeurig wanneer voldoende draagvlak aanwezig is. In de Wet 

BIZ is opgenomen dat er mag worden overgegaan tot de heffing van de BIZ-

bijdrage als er aan drie voorwaarden is voldaan: 

1. De respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50 procent; 

2. Van de respondenten is minimaal 2/3 voor; 

3. De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarden dan de 

tegenstemmers. 

 

Indien een pand niet werd verhuurd per peildatum dan krijgt de eigenaar het 

betreffende stemrecht.  

 

Binnen zes weken nadat de gemeenteraad de BIZ-verordening heeft 

vastgesteld  organiseert de gemeente de draagvlakmeting. Volgens planning 

zal direct na vaststelling van het raadsbesluit gedurende eveneens zes weken 

de draagvlakmeting worden gehouden (oktober + november). 

 

Aanpak 
Voor het bedrijventerrein Bruine Kilhaven (I t/m 5) te Werkendam is in 2016 
een Bedrijven Investeringszone ingericht, welke vanaf januari 2017 voor een 
periode van 5 jaar loopt (de maximale wettelijke termijn). Eind 2021 loopt de 
huidige periode dus af. Het bestuur van de Stichting BIZ Bruine Kilhaven heeft 
begin 2021 aangegeven de BIZ te willen voortzetten omdat het bestuur/de 
ondernemers over het algemeen tevreden zijn over de uitvoering en de 
resultaten de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor de gemeente. Alle partijen 
zijn verheugd dat ook de OV Kop van Brabant nu aanhaakt. 
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De afgelopen periode heeft het nieuwe bestuur van de Stichting BIZ Altena 
Werkendam gewerkt aan opstellen van een plan door de ondernemers. Dit 
BIZ-plan (zie bijlage) is door het BIZ-bestuur bij ons ingediend. Het is wettelijk 
verplicht om een vereniging of stichting op te richten die zich alleen bezig 
houdt met het uitvoeren van BIZ activiteiten. Het BIZ plan bevat een 
meerjarenplanning van activiteiten. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 
thema’s, waarvan duurzaamheid een nieuw thema is ten opzichte van de 
huidige periode:  

1. schoon, heel & veilig  
2. bereikbaarheid  
3. imago en uitstraling 
4. duurzaamheid 

 
In het proces van oprichting van een BIZ speelt de gemeente een belangrijke 
rol. Het BIZ-plan wordt door de gemeente getoetst aan de wet BIZ en aan het 
gemeentelijk beleid. Op grond daarvan is een uitvoeringsovereenkomst 
gesloten tussen de Stichting BIZ Altena Werkendam en het college van 
Burgemeester en Wethouders, waarin ook de gemeentelijke verplichtingen 
zijn vastgelegd. De gemeenteraad stelt de BIZ-verordening vast en het 
college organiseert vervolgens een formele vertrouwelijke stemming, de 
zogenoemde draagvlakmeting. Het college is verantwoordelijk voor deze 
draagvlakmeting en moet alle bijdrageplichtigen informeren over de 
strekking van de BIZ-verordening.  
 
Alle bijdrageplichtige ondernemers mogen hun stem uitbrengen over het BIZ-
plan. Het gaat hier om de gebruikers en/of eigenaren van de (321) panden en 
bouwkavels in het BIZ-gebied. Omdat het college verantwoordelijk is voor de 
draagvlakmeting, zal zij de uitslag moeten vaststellen. Bij voldoende 
draagvlak treedt de BIZ-verordening per 1-1-2022 in werking.  
Aan het draagvlak wordt een aantal eisen gesteld. Deze eisen variëren, 
afhankelijk van de keuze om alleen eigenaren of gebruikers of eigenaren en 
gebruikers aan te slaan.  Maar in alle gevallen geldt tenminste dat: 

• minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft 
uitgebracht; 

• van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is; 

• de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de 
tegenstemmers.  
 

De gemeente gaat de BIZ-heffing tegelijk met de onroerende zaak belasting 
voor niet-woningen innen bij alle heffingsplichtigen op het bedrijventerrein.  
Onbebouwde kavels waren in de periode 2017-2021 nog vrijgesteld van een 
bijdrage. Het huidige BIZ-bestuur kiest er voor om voor de nieuwe BIZ 
periode deze vrijstelling niet meer toe te passen (er is nog een aantal 
onbebouwde kavels op de Kop van Brabant) omdat ook deze ondernemers 
zijn gebaat bij de BIZ. 
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De BIZ is een zelfstandige aanslag waartegen bezwaar en beroep open staat. 
Na inning stort de gemeente het geld op de rekening van de Stichting BIZ 
Altena, die daarmee het plan uitvoert. Een BIZ kan worden ingesteld voor 
maximaal 5 jaar. Verlengen kan, maar dan moet er wel eerst opnieuw een 
draagvlakmeting plaatsvinden.   
 
Nadat de verordening in werking is getreden, kan de 
bedrijveninvesteringszone van start gaan. De BIZ-organisatie zal de 
activiteiten uitvoeren en zorgdragen voor de verantwoording van inkomsten 
en uitgaven. Jaarlijks controleert de gemeente of de  BIZ-organisatie (nog 
steeds) aan de BIZ verordening, het BIZ plan en aan de 
uitvoeringsovereenkomst voldoet. Dit gebeurt op basis van de jaarrekening 
en het jaarverslag.  
 
De BIZ kan op twee manieren eindigen: 
1. doordat de looptijd van de BIZ-verordening eindigt; 
2. doordat gaandeweg het draagvlak wegvalt. Ondernemers kunnen 

tussentijds verzoeken om een hernieuwde draagvlakmeting met als 
doel de opheffing van de BIZ. Dit verzoek moet door minimaal 20% 
van de ondernemers worden ondersteund en kan pas na een jaar na 
de vorige draagvlakmeting worden ingediend. In afwijking van de 
voorwaarden bij eerste draagvlakmeting hoeft niet 2/3, maar 50% 
voor voortzetting van de draagvlakmeting te zijn.  

 

Tariefdifferentiatie 

Aan de hand van het BIZ-plan en de bijbehorende begroting wordt de hoogte 

van de heffing per WOZ-object bepaald. Hierbij dient een keuze te worden 

gemaakt voor een vast bedrag per WOZ-object of een staffel die is afgeleid 

van de WOZ-waarde. Beide opties zijn besproken. Om een verdeling te 

krijgen die zo goed mogelijk past bij de bedrijfsomvang, draagkracht maar 

ook baat bij de uitvoering, is opnieuw gekozen voor het hanteren staffels. In 

de basis zijn die gelijk gehouden met de reeds bestaande staffels in de huidige 

BIZ-periode, met de toevoeging van twee extra categorieën (de hoogste). Op 

basis hiervan en in goed overleg met het bestuur van de BIZ Altena 

Werkendam worden de volgende staffels voorgesteld: 

 

WOZ-waarde 
Aantal 

objecten 
Tarief Totaal per categorie 

≤ € 100.000 58 € 60 € 3.480 

€ 100.001 - € 200.000 101 € 120 € 12.120 

€ 200.001 - € 300.000 40 € 180 € 7.200 

€ 300.001 - € 500.000 41 € 240 € 9.840 

€ 500.001 - € 750.000 27 € 270 € 7.290 

€ 750.001 -  € 1.000.000 21 € 300 € 6.300 
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€ 1.000.001 - € 2.000.000 21 € 500 € 10.500 

€ 2.000.001  - € 3.000.000 5 € 800 € 4.000 

> € 3.000.000 7 € 1.500 € 10.500 

Totaal 321  € 71.230 

 

 

Communicatie 

In de periode na het vaststellen van de verordening ontvangen alle 

belanghebbenden in het kader van de draagvlakmeting van de gemeente een 

stemmingsformulier met bijbehorende brief.  Wij stellen de uitslag van de 

vertrouwelijke stemming vast op basis waarvan al dan niet invoering zal 

plaatsvinden. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 

 

de loco-secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. ir. C. Verweij    drs. E.B.A. Lichtenberg MCM  
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Bijlagen 

• Uitvoeringsovereenkomst BIZ Altena Werkendam 2022-2026 

• BIZ-plan BIZ Altena Werkendam 2022-2026, incl. begroting 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Altena, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszone; 

gezien de tussen de gemeente Altena en de Stichting BIZ Altena Werkendam 

gesloten Uitvoeringsovereenkomst van … september 2021; 

 

besluit: 

vast te stellen de verordening de Verordening BIZ Altena Werkendam 2022 

 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- bedrijven investeringszone: het op de bij deze verordening behorende kaart 
aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt 
geheven; 

- college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena; 
- uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente Werkendam en de Stichting 

BIZ Altena Werkendam op …. september 2021 gesloten overeenkomst als 
bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet; 

- wet: Wet op de bedrijven investeringszones. 
 
Hoofdstuk II Belastingbepalingen 

Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting 

1. Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven 
ter zake van binnen de bedrijven investeringszone gelegen onroerende 
zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot 
woning dienen. 

2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn 
verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn 
gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de 
bedrijven investeringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische 
ontwikkeling van de bedrijven investeringszone. 
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Artikel 3. Voorwerp van de belasting 

1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak. 

2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in 

hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken. 

 

Artikel 4. Belastingplicht 

1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het 
begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 
recht of persoonlijk recht een in de bedrijven investeringszone gelegen 
belastingobject gebruikt; 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt: 
a.  gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in 

gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel 
in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft 
gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op 
degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig 
gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject 
ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter 
beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te 
verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is 
gesteld; 

3. Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker 
kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar 
zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht heeft van het betreffende belastingobject; 

4. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar 
als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat 
tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 

Artikel 5. Maatstaf van heffing 

1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de 
Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde 
waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar. 

2. Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de 
voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de 
heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6, 
alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken. 

Artikel 6. Vrijstellingen 
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1. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de 
heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is 
geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van: 
a. voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde 

cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de 
ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt 
voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond 
als voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek 
of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit 
de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare 
eredienst of voor het houden van openbare 
bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet 
van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet 
aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het 
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van 
de daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, 
heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door 
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon 
ten doel stellen, beheerd worden; 

f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per 
rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd 
door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander 
afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of 
diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden 
afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die 
werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde 
eigendommen zijn aan te merken; 

j. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde 
eigendommen – niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst voor 
het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter 
verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en 
palen; 

k. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer 
zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht; 

l. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria; 
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m. onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het 
geven van onderwijs; 

n. onroerende zaken die worden beheerd door een vereniging of 
stichting die geen  onderneming drijft, voor zover die objecten 
bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor club- 
en buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of 
voor andere activiteiten van sociale of culturele aard; 

o. trafo’s. 
2. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de BIZ-bijdrage 

van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van het 
belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 7. Tarief BIZ-bijdrage 

De belasting bedraagt bij een waarde van: 
a. niet meer dan  €    100.000 €      60; 
b. €    100.001 -  €    200.000 €    120; 
c. €    200.001 - €    300.000 €    180; 
d. €    300.001 - €    500.000 €    240; 
e. €    500.001 - €    750.000 €    270; 
f. €    750.001 - € 1.000.000 €    300; 
g. € 1.000.001 - € 2.000.000 €    500; 
h. € 2.000.001 - € 3.000.000 €    800; 
i. meer dan  € 3.000.000 € 1.500. 

Artikel 8. Wijze van heffing 

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 9. Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de 
aanslagen betaald uiterlijk drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat 
de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste 
termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 
de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden 
gestelde termijnen. 

 

Artikel 10. Looptijd belastingheffing 

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. 
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Hoofdstuk III Subsidiebepalingen 

Artikel 11 – Buiten toepassing algemene subsidieverordening 

Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening 
Altena 2019 niet van toepassing. 

Artikel 12. Aanwijzing Stichting 

De Stichting BIZ Altena Werkendam wordt aangewezen als de Stichting bedoeld in 
artikel 7 van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de 
Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten 
waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht. 

Artikel 13. Subsidieverlening 

1. De subsidie wordt jaarlijks door het college verleend aan de in Stichting BIZ 
Altena Werkendam voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen 
in de uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe 
gedane aanvraag, die vergezeld moet gaan van de in de 
uitvoeringsovereenkomst genoemde stukken. 

2. De subsidie wordt bepaald op de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen verminderd 
met de perceptiekosten voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdragen 
zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. 

 

Artikel 14. Subsidieverplichtingen 

Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde 
verplichtingen kunnen aan de Stichting BIZ Altena Werkendam ook andere doel 
gebonden verplichtingen worden opgelegd. Deze verplichtingen zijn opgenomen in 
de met de Stichting BIZ Altena Werkendam gesloten uitvoeringsovereenkomst. 
 

Artikel 15. Subsidievaststelling 

1. De Stichting BIZ Altena Werkendam is verplicht om binnen 3 maanden na 
afloop van het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen 
stukken te overleggen. 

2. De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk acht weken na ontvangst van de in 
het voorgaande lid genoemde stukken. 

Artikel 16 - Melding van relevante wijzigingen 
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De Stichting BIZ Altena Werkendam stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk 
op de hoogte van: 
 
- meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie, 
- een wijziging van de statuten, 
- verandering of beëindiging van activiteiten. 
 
 

Artikel 17 - Delegatie van de bevoegdheid tot intrekken of wijzigen 
subsidievaststelling 

Het college is bevoegd tot het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van 
de subsidievaststelling bedoeld in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Artikel 18 - Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het 
college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 
van de wet is gebleken. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
 

Artikel 20 - Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening BIZ Altena Werkendam 2022. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de raad van de gemeente Altena van  

 

de voorzitter,     de raadsgriffier, 

 

 

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM   drs. S.J. Peet 

 
 


