gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 19 oktober 2021.
Onderwerp
Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrumgebied Emmeloord
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1
De ‘Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de
bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018’ te wijzigen.
Doelstelling
Een goed renderend stadscentrum en een aantrekkelijk winkelgebied.
Inleiding
Vanaf 1 januari 2018 geldt in het stadshart van Emmeloord een BIZ, een bedrijveninvesteringszone.
Dit betekent dat ondernemers in het gebied een extra belasting krijgen opgelegd. De inkomsten van
deze heffing worden in de vorm van subsidie verstrekt aan de Stichting Centrum Management
Emmeloord. Zij zorgen, in overleg met de gemeente en de ondernemers, voor een goed renderend
stadscentrum en een aantrekkelijk winkelgebied.
U stelde eind 2017 de verordening in die dat mogelijk maakt. Dat is de ‘Verordening op de heffing en
invordering van een BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018.’
Onderdeel van de verordening is een kaart met de afbakening van het BIZ-gebied.
Argumenten
1.1
De kaart uit 2017 geeft de huidige situatie niet goed weer
Sinds 2017 zijn er nieuwe gebouwen bijgekomen in het centrum. Dat vraagt om een aanpassing van
de kaart, en dus in de verordening. Met het wijzigen van de verordening worden ook nieuwe
bedrijfspanden onderdeel van het BIZ-gebied.
De kaart uit 2017 ziet er als volgt uit:
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Met uw besluit wordt de kaart vervangen door deze kaart:

Omdat nu niet meer de afzonderlijke gebouwen gearceerd zijn, is het duidelijker dat het om alle
(toekomstige) winkels/bedrijven binnen de stippellijn gaat.
1.2
De gemeenteraad is bevoegd de wijzigingen in de verordening vast te stellen
Zowel het vaststellen van de verordening als het wijzigen van de verordening is een bevoegdheid van
de raad, op basis van artikel 220 a van de Gemeentewet. De kaart maakt onlosmakelijk onderdeel uit
van de verordening.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Planning/uitvoering
Na uw besluit treedt de gewijzigde 'Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage
voorde bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018’ in werking op 31 december2021.
De ondernemers in de nieuwe bedrijfspanden worden door Stichting Centrum Management
Emmeloord geïnformeerd over de BIZ.
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2021, no. 21.0005756;
gelet op
artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
de Verordening Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018;
artikel 220 a Gemeentewet;
Overwegende dat in artikel 1 onder a in de Verordening Bedrijveninvesteringszone centrumgebied
Emmeloord 2018 is bepaald dat het gebied waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven, aanwezen
wordt op een bij de verordening en daarvan onderdeel uitmakende kaart;
Overwegende dat het wenselijk is om deze kaart te actualiseren zodat duidelijk(er) is van welke
binnen de Bl-zone gelegen onroerende zaken, welk op grond van artikel 220 a Gemeentewet niet in
hoofdzaak tot woning dienen, de BIZ-bijdrage geheven kan worden;
BESLUIT:

Tot wijziging van de ‘Verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de
bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018.
Artikel I
De Verordening Bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018 gemeente
Noordoostpolder wordt gewijzigd als volgt:
A. Bijlage 1 (‘‘Afbakening BIZ-gebied, verseonnr. verordening 507789/kaart 507791”) wordt vervangen
door de volgende bijlage:

Afbakening BIZ-gebied
Behorend bij de verordening op de heffing en invordering
van een BIZ-bijdrage voorde bedrijveninvesteringszone
centrumgebied Emmeloord
Gewijzigd vastgesteld op 13 december 2021
Raadsbesluit 21 0005757
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Artikel II

Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op 31 december 2021.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 13 december 2021.
De griffier,
de voorzil
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