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Geachte mevrouw, heer, 
 

De BIZ initiatiefgroep heeft de ambitie uitgesproken om - bij voldoende draagvlak onder de collega’s -  
een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te laten invoeren door de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
De gemeenteraad heeft in december vorig jaar hier mee ingestemd, onder voorbehoud van een 
draagvlakmeting onder alle deelnemers.  
 
Hoe gaat de meting in zijn werk 
Met deze brief attenderen wij u op de informatiebijeenkomst die het BIZ bestuur organiseert in De Drie 
Heeren aan de Oostlaan op maandag 13 februari a.s. waar u alle vragen kunt stellen die u mogelijk nog 
heeft. De bijeenkomst begint om 18.30 uur, inloop met een broodje vanaf 18.00 uur. 
 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp stuurt u op vrijdag 10 februari een BIZ stemformulier toe. Dit 
formulier moet uiterlijk woensdag 22 februari weer in ons bezit zijn. Vervolgens zal Caminada 
Notarissen uit Nootdorp  op 27 februari de telling verrichten. De uitslag van de draagvlakmeting 
publiceren wij die dag op onze website. In maart informeren wij u nader over de uitslag en de voortgang 
van het BIZ.  
 
Waarom een BIZ  
De BIZ-vereniging Pijnacker-Centrum heeft de ambitie het centrum op de volgende punten aan te 
pakken en te verbeteren: 

- Schoon, heel en veilig; 
- Bereikbaarheid en parkeren; 
- Uitstraling en attractiviteit; 
- Marketing, promotie en (online) communicatie; 
- Evenementen en Activiteiten. 

Dit moet onder meer resulteren in een aantrekkelijk en bruisend centrum en groei van het aantal 
bezoekers. De gemeente Pijnacker-Nootdorp steunt dit initiatief van harte. Alle activiteiten van het BIZ 
zijn aanvullend op die van de gemeente. 
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Een instrument van, voor en door ondernemers 
Naast een goede samenwerking is er ook budget nodig om zaken te kunnen realiseren. Een BIZ 
constructie is hiervoor een goed instrument. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De BIZ bijdrage, die 
door de gemeente via de afdeling Belastingen wordt geïnd, is een bestemmingsheffing. De opbrengst 
wordt in de vorm van een BIZ-subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De hoogte van deze belasting is 
0,2% van de WOZ–waarde van het betreffende belastingobject. De belasting bedraagt minimaal € 400,- 
en maximaal € 7.000,-. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de bijlagen. Gebruikers van het 
belastingobject betalen de bestemmingsbelasting. Is er geen gebruiker (bijvoorbeeld bij leegstand) dan 
betaalt de eigenaar van het belastingobject.  
 
Wanneer is er een meerderheid? 
Een wettelijke voorwaarde is dat bij een officiële draagvlakmeting minimaal 50% van de bijdrage- 
plichtigen een stem uitbrengt en dat minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen vóór invoering van de 
BIZ is. De meerderheid die zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken moet ook meer  WOZ-waarde 
vertegenwoordigen dan zij die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.  
 
Wanneer treedt de BIZ in werking? 
De draagvlakmeting wijst uit of de verordening in werking treedt. Bij een meerderheid is de verordening 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 van kracht. In het tweede kwartaal van dit jaar vindt dan 
de vordering plaats. Is er geen meerderheid, dan wordt de verordening ingetrokken.  
 
Aan wie wordt deze brief en het stembiljet verstuurd? 
Deze brief en het stembiljet worden per post verstuurd naar het adres dat bekend is bij onze afdeling 
Belastingen en waar ook de WOZ-beschikkingen naar toe worden gestuurd. Dit betekent dat wanneer 
uw onderneming deel uitmaakt van een landelijke keten, het hoofdkantoor het stembiljet ontvangt. Het 
bij ons bekende adres staat boven aan deze brief. Uiteraard dient u zelf intern af te stemmen door wie 
en hoe gestemd wordt.  
 
Het stembiljet voor de meting wordt op 10 februari verstuurd.  
 
Heeft u nog vragen over dit BIZ initiatief, neem dan contact op met het BIZ bestuur , via  
bizpijnacker@gmail.com. Het BIZ bestuur wordt gevormd door: Michiel van Atten, Ed van der Burg, 
Ferdi Hakvoort en Ruud Heemskerk. Voor vragen over het te volgen proces en de draagvlakmeting kunt 
u contact opnemen met Marc Wiese, coördinator economische zaken en glastuinbouw, telefoon: 
(06) 6981580. Hij beantwoordt uw vragen graag 
 
Hoogachtend, 
het college van Pijnacker-Nootdorp, 
voor deze, 
hoofd van de afdeling Beleid, 
 
 
Edwin Wernke 
Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 
 
Bijlagen: 

- BIZ verordening – uitvoeringsovereenkomst - gebied 
- BIZ Meerjarenplan 
- Draagvlak reglement 
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