
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.29733- I16.073019 

Datum vergadering: 20 december 2016 
Datum voorstel: 29 november 2016 
Nummer:   14A 
Onderwerp: Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en Verordening BIZ Denekamp 2017-2021 
 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van de Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en 
Verordening BIZ Denekamp 2017-2021. 
.  
Samenvatting van het voorstel 
In Ootmarsum en in Denekamp is in 2012 de BIZ ingevoerd voor de wettelijke periode van vijf jaar. Deze 
periode loopt op 31 december a.s. af. De werkgroepen BIZ Ootmarsum en BIZ Denekamp hebben de on-
dernemers in de centrumgebieden gevraagd naar hun wens t.a.v. de BIZ: stoppen of opnieuw voor een peri-
ode van 5 jaar een BIZ invoeren? Men wil graag gaan voor een nieuwe periode van vijf jaar. De gemeente 
ondersteunt en faciliteert de werkgroepen hierbij. Om een BIZ in te voeren, moet een verordening door de 
raad worden vastgesteld. Het college stelt de raad voor deze Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en 
Verordening BIZ Denekamp 2017-2021 vast te stellen en wel voor 1 januari 2017 zodat de nieuwe BIZ peri-
ode op 1 januari 2017 van start kan gaan. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In het centrumgebied van Ootmarsum en van Denekamp is van 1 januari 2012 t/m 31 december 2016 een 
BIZ-bijdrage geheven. De ondernemers in deze gebieden hebben te kennen gegeven opnieuw een BIZ te 
willen invoeren voor een nieuwe periode van vijf jaar, 2017-2021. Een BIZ verordening moet conform de Wet 
BIZ iedere vijf jaar opnieuw worden vastgesteld. Verlengen is niet mogelijk.  
De gemeente is gevraagd om hierbij te ondersteunen en te faciliteren. De raad moet de verordening vast-
stellen om de BIZ in te kunnen voeren en na vaststellen van de verordening kan de gemeente de officiële 
draagvlakmeting als bevoegde instantie uitvoeren.  
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Met het vaststellen van de verordening kan de BIZ ingevoerd worden in centrum Ootmarsum en in centrum 
Denekamp. Dit betekent dat er een BIZ-heffing wordt opgelegd aan alle niet-woningen in het BIZ gebied. De 
opbrengsten zijn 100% van en voor het ondernemersfonds en worden ingezet conform de Wet BIZ. Dit bete-
kent dat ze verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het be-
vorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone (het BIZ gebied) of de ruimte-
lijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Dit moet ervoor zorgen dat 
het centrum van Ootmarsum resp. Denekamp aantrekkelijk blijft, bezoekers trekt waardoor bestedingen ge-
lijk blijven of stijgen en de werkgelegenheid behouden blijft dan wel stijgt.  
 
Argumentatie  
Vanuit de samenleving, in casu de ondernemers in centrum Ootmarsum en centrum Denekamp, is de wens 
gekomen voor een nieuwe BIZ periode van vijf jaar. De gemeente is hierbij nodig om als bevoegde instantie 
de BIZ gelden te innen. De gemeente ondersteunt de werkgroepen BIZ Ootmarsum en BIZ Denekamp bij 
het realiseren van een nieuwe BIZ periode. Conform de Wet BIZ moet er iedere vijf jaar opnieuw een veror-
dening worden vastgesteld inclusief alle onderliggende stukken. De voorliggende verordening is grotendeels 
gelijk aan de verordening die uw raad in december 2011 heeft vastgesteld voor de BIZ 2012-2016. De ver-
ordening is aangepast aan de Wet BIZ, deze wet is op 1 januari 2015 in werking getreden. Zo is het bij de 
nieuwe Wet BIZ niet toegestaan om, indien meerdere objecten in gebruik bij één gebruiker of in eigendom 
zijn van één eigenaar, de waarden van deze objecten op te tellen en over deze totale waarde de BIZ-
bijdrage te berekenen.  
De wet BIZ is de opvolger van de Experimentenwet BIZ die tot en met 2011 in werking was en die bij de 
vorige verordening van toepassing was. 
Daarnaast zijn op verzoek van de ondernemers de gebieden wat logischer ingedeeld, de vrijstellingen zijn 
gelijk gebleven, maar op gelijke wijze beschreven als bij de OZB en de BIZ bijdragen zijn aangepast en op 
verzoek van de ondernemers gebaseerd op het laatste jaar in de huidige verordening. De wijze van betalen 
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is aangepast en staat nu vermeld in de uitvoeringsovereenkomsten. In de vorige periode werd 50% betaald 
voor 1 juni en 50% voor 1 september. In de komende periode 2017-2021 wordt 70% betaald voor 1 april en 
30% voor 1 september op verzoek van de ondernemers omdat de meeste activiteiten voor de zomer plaats-
vinden.   
 
Omdat de BIZ-bijdrage een belasting is waaraan alle ondernemers moeten bijdragen, voorziet de 
Wet BIZ in een groot aantal waarborgen tussen initiatief en uitvoering. Na een informele fase 
waarin eerst de ondernemers onderling en vervolgens met de gemeente de mogelijkheden voor 
een bedrijveninvesteringszone verkennen, volgt de formele fase die bestaat uit (1) de oprichting 
van een BIZ-organisatie, (2) het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst (3) het vaststellen 
van een verordening (4) een draagvlakmeting en (5) inwerkingtreding van de verordening. 
Deze documenten zijn als bijlage toegevoegd. 
 
Uit een informele draagvlakmeting onder de BIZ bijdrage plichtigen blijkt dat er voldoende draagvlak is voor 
invoering van de BIZ. Draagvlak bij ondernemers is essentieel: 50% van de BIZ bijdrage plichtigen moet een 
stem uitbrengen en daarvan moet 2/3 vóór invoering zijn. Deze voorstemmers moeten gezamenlijk over 
meer dan 50% van de WOZ-waarde beschikken. De formele draagvlakmeting moet na vaststelling van de 
Verordening door de gemeente uitgevoerd worden. Bij voldoende draagvlak kan pas dan de BIZ-heffing 
definitief worden opgelegd. Om per 1 januari 2017 een BIZ in te laten gaan, is het vereist dat de raad de 
Verordening BIZ Ootmarsum en BIZ Denekamp vóór 1 januari 2017 vaststelt. Met de BIZ gelden wordt de 
leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het BIZ gebied bevordert. 
Hierdoor blijven Ootmarsum en Denekamp bezoekers trekken, hetgeen een positieve invloed heeft op de 
bestedingen en de werkgelegenheid.  
 
Externe communicatie 
De werkgroep BIZ Ootmarsum en de werkgroep BIZ Denekamp hebben de BIZ bijdrage plichtigen in het BIZ 
gebied persoonlijk benaderd en een toelichting gegeven op het activiteitenplan en de BIZ bijdragen. In Oot-
marsum is hier nog een informatiebijeenkomst aan vooraf gegaan.  
Zij hebben informeel het draagvlak opgehaald onder de BIZ bijdrage plichtigen en in beide kernen is een 
ruime meerderheid voor invoering van wederom een BIZ. 
 
Financiële paragraaf 
De verwachte inkomsten uit de BIZ gelden bedragen ca. Euro 70.000,-- in Ootmarsum en ca. Euro 55.000,-- 
in Denekamp. Deze bedragen worden in twee termijnen in zijn geheel overgemaakt door de gemeente aan 
de Stichting BIZ Ootmarsum resp. Stichting BIZ Denekamp. Het gaat om het werkelijk ontvangen bedrag, 
oninbare gelden worden eraf gehaald. De perceptiekosten zijn voor rekening van de gemeente.  
 
Uitvoering 
Na positieve besluitvorming in de raad en vaststelling van de Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 en 
Verordening BIZ Denekamp 2017-2021 voert de gemeente de officiële draagvlakmeting uit. Als deze voldoet 
aan de eisen uit de Wet BIZ kan de BIZ per 1 januari 2017 geheven worden voor een periode van vijf jaar.  
 
Evaluatie 
De Stichtingen zullen uiterlijk 1 juni 2020 een evaluatie (doen) verrichten naar het functioneren van de be-
drijveninvesteringszone als bedoeld in deze overeenkomst, waarbij in ieder geval aan de orde komen:  

− de wijze van bekostiging van het fonds;  

− de uit het fonds verrichte bestedingen;  

− de behaalde resultaten met de uit het fonds verrichte bestedingen;  

− de resultaten van de onder 4 van deze overeenkomst genoemde prestatieafspraken;  

− het functioneren van de Stichting;  

− het moment van de volgende evaluatie.  
De evaluaties van de bedrijveninvesteringszones zullen door de Stichtingen aan het college ter beoordeling 
worden voorgelegd.  
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
N.v.t. omdat in centrum Tubbergen reclamebelasting wordt geïnd voor dezelfde doeleinden. 
  



3 
 

 

Bijlagen 
Uitvoeringsovereenkomst Ootmarsum – I16.074355  
Uitvoeringsovereenkomst Denekamp – I16.074182 
Service Level Agreement Denekamp en Ootmarsum – I16.074183 
Statuten Ootmarsum – I16.074347 
Statuten Denekamp – I16.074180 
 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris de burgemeester 

{ERIKG}  
E.M. Grobben I.A. Bakker 
 
 
 
 

Vergadering presidium op  
0 Besluit presidium:   
0 om advies naar algemene commissie   
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 

Vergadering  algemene commissie op   
0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk:   
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:   

 



  

 
 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/documentnummer: 16.29733- I16.073019 

Datum: 20 december 2016 
Nummer:   14B 
Onderwerp: Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 
  
De raad van de gemeente Dinkelland;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. I16.073019;  
 
gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, tweede lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde lid,  
van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;  
 
gezien de uitvoeringsovereenkomst van 6 december 2016 gesloten met Stichting BIZ Ootmarsum;  
 
besluit vast te stellen de navolgende 
 

Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021  

HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder:  
bedrijveninvesteringszone:  een op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangeduid ge-

bied;   
college:  college van burgemeester en wethouders; 
uitvoeringsovereenkomst:  tussen de gemeente Dinkelland en Stichting BIZ Ootmarsum op 25 november  

2016 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet; 
wet:  Wet op de bedrijveninvesteringszones. 

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 

bedrijveninvesteringszone 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 bedrijveninvesteringszone en/of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de 
bedrijveninvesteringszone.  

Artikel 3 Belastingobject  
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 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 bedrijveninveste-
ringszone 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;  



2 
 

 

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 het belastingobject 
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 van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de 
van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt de-
gene die bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft 
van een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing  
1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroe-

rende 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 krach-
tens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.  

Artikel 6 Vrijstellingen  
1. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd 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 ge-
bruiken; 

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, een en ander met uit-
zondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

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 Rang-
schikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouw-
de eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moe-
rassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitslui-
tend 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 inbe-
grip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of 
diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige wer-
ken die dienen als woning; 

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, met uitzondering van 
de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

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 eigen-
dommen zijn aan te merken; 

j. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebou-
wen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter ver-
fraaiing 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, met uitzondering van delen van zoda-
nige onroerende zaken die dienen als woning; 

l. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende 
zaken die dienen als woning; 
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m. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs; 
n. objecten in gebruik ten behoeve van gas-, water-, stroom- of energiedistributie, waaronder trans-

formatiehuisjes, hoogspanningsmasten, CAI en zendmasten, met uitzondering van benzinestati-
ons 

o. (on)gebouwde eigendommen, die als zelfstandige onroerende zaak in de zin van de Wet waarde-
ring onroerende zaken zijn afgebakend en die worden gebezigd ten behoeve van de opslag of dis-
tributie van zaken;  

p. telefooncentrales. 
 

2. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage 
van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van het belastingobject die in 
hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage  
De BIZ-bijdrage bedraagt bij een waarde van: 

   Ootmarsum 2017 2018 2019 2020 2021 

a. € 100.000 of minder € 435  € 435  € 435  € 435  € 435 

b. meer dan € 100.000 en  < €200.000 € 535 € 535 € 535 € 535 € 535 

c. meer dan € 200.000 en < € 300.000 € 635  € 635 € 635 € 635 € 635 

d. meer dan € 300.000 en < €750.000 € 735  € 735 € 735 € 735 € 735 

e. € 750.000 of meer € 1035  € 1035 € 1035 € 1035 € 1035 

 

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 in 

twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

Artikel 10 Looptijd belastingheffing 
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar, 2017 tot en met 2021. 

Artikel 11. Nadere regels door het college 
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage. 

HOOFDSTUK III SUBSIDIEBEPALINGEN 

Artikel 12 Aanwijzing stichting 
1. De Stichting BIZ Ootmarsum wordt aangewezen als de stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet 

waaraan de opbrengst van BIZ-bijdrage als subsidie wordt verstrekt.  
2. Met deze stichting is een uitvoeringsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Wet 

op de bedrijveninvesteringszones en worden schriftelijke afspraken gemaakt als bedoeld in artikel 7 
lid 5 van die die wet. 

Artikel 13 Subsidievaststelling 
1. De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst 

wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen Stichting BIZ Ootmarsum 
2. De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks werkelijk ontvangen BIZ-bijdragen. 
3. Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels 

stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger. 
4. De Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland is niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking doch niet eerder 

dan de dag na de dag dat 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 2017. 
3. De Verordening BI-zone Ootmarsum 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017 met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Gebiedskaart BIZ gebied Ootmarsum (I16.074339)
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Bijlage bij Verordening BIZ Ootmarsum 2017-2021 
raadsbesluit van 20 december 2016, nr. 14B (I16.074339)  

 
 



  

 
 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/documentnummer: 16.29733- I16.073019 

 
 
Datum: 20 december 2016 
Nummer:   14C 
Onderwerp: Verordening BIZ Denekamp 2017-2011 
  
De raad van de gemeente Dinkelland;  
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, kenmerk …A;  
 
gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, tweede lid, 3, eerste lid, en 7, eerste en vierde lid,  
van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;  
 
gezien de uitvoeringsovereenkomst van 6 december 2016 gesloten met Stichting BIZ Denekamp;  
 
besluit vast te stellen de navolgende 
 

Verordening BIZ Denekamp 2017-2021  

HOOFDSTUK I BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

 Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder:  
bedrijveninvesteringszone: een op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangeduid gebied;   
college; college van burgemeester en wethouders; 
uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente Dinkelland en Stichting BIZ Denekamp op 25 november 

2016 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet; 
wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.  

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 

bedrijveninvesteringszone 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 bedrijveninvesteringszone en/of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de 
bedrijveninvesteringszone.  

Artikel 3 Belastingobject  
Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 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 bedrijveninveste-
ringszone 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;  
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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 het belastingobject 
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 van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de 
van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt de-
gene die bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft 
van een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing  
1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroe-

rende 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 krach-
tens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.  

Artikel 6 Vrijstellingen  
1. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd 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 ge-
bruiken; 

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, een en ander met uit-
zondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

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 Rang-
schikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouw-
de eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moe-
rassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitslui-
tend 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 inbe-
grip van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of 
diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige wer-
ken die dienen als woning; 

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, met uitzondering van 
de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

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 eigen-
dommen zijn aan te merken; 

j. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebou-
wen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter ver-
fraaiing 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, met uitzondering van delen van zoda-
nige onroerende zaken die dienen als woning; 

l. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende 
zaken die dienen als woning; 
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m. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs; 
n. objecten in gebruik ten behoeve van gas-, water-, stroom- of energiedistributie, waaronder trans-

formatiehuisje, hoogspanningsmasten, CAI en zendmasten, met uitzondering van benzinestations; 
o. (on)gebouwde eigendommen, die als zelfstandige onroerende zaak in de zin van de Wet waarde-

ring onroerende zaken zijn afgebakend en die worden gebezigd ten behoeve van de opslag of dis-
tributie van zaken;  

p. pinautomaten; 
q. telefooncentrales. 

 
2. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage 

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

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage  
De BIZ-bijdrage bedraagt bij een waarde van: 

   Denekamp  2017 2018 2019 2020 2021 

1. € 500.000 of minder € 415  € 425 € 435 € 445 € 455 

2. Meer € 500.000 en < €750.000 € 515  € 525 € 535 € 545 € 555 

3. 750.000 of meer € 615  € 625 € 635 € 645 € 655 

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 in 

twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 

Artikel 10 Looptijd belastingheffing 
De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar, 2017 tot en met 2021. 

Artikel 11. Nadere regels door het college 
Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage. 

HOOFDSTUK III SUBSIDIEBEPALINGEN 

Artikel 12 Aanwijzing stichting 
1. De Stichting BIZ Denekamp wordt aangewezen als de stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet 

waaraan de opbrengst van BIZ-bijdrage als subsidie wordt verstrekt.  
2. Met deze stichting is een uitvoeringsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de Wet 

op de bedrijveninvesteringszones en worden schriftelijke afspraken gemaakt als bedoeld in artikel 7 
lid 5 van die die wet. 

Artikel 13 Subsidievaststelling 
1. De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst 

wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen Stichting BIZ Denekamp 
2. De subsidie bedraagt het bedrag van de jaarlijks werkelijk ontvangen BIZ-bijdragen. 
3. Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels 

stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger. 
4. De Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland is niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking doch niet eerder 

dan de dag na de dag dat 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 2017. 
3. De Verordening BI-zone Denekamp 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017 met dien 

verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening BIZ Denekamp 2017-2021. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
Gebiedskaart BIZ gebied Denekamp (I16.074337)  
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