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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 2 november 2022.

Onderwerp
Invoering Reclamebelasting ter vervanging Bedrijveninvesteringszone

Advies raadscommissie
De fractie van GL neemt het voorstel mee terug naar de fractie. De overige fracties adviseren positief.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de invoering van reclamebelasting op basis van WOZ-waarde in het 
centrumgebied van Emmeloord.
2. De verordening reclamebelasting centrumgebied Emmeloord vast te stellen.
3. De verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de 
bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018 in te trekken.
4. Door middel van de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 de financiële consequenties 
voor de begroting 2023 alsdan vast te stellen.

Inleiding
In 2018 is er door de gemeente en stichting centrummanagement Emmeloord (SCME) het initiatief 
genomen om een ondernemersfonds voor het centrum van Emmeloord, een zogeheten Bedrijven 
Investerings Zone (BIZ) in te richten. De BIZ had een looptijd van 5 jaar. Voorgesteld wordt om 
reclamebelasting in te voeren als algemeen dekkingsmiddel voor het ondernemersfonds.

Argumenten
1. Een ondernemersfonds in het centmm continueren 
Op 1 januari 2023 is de huidige BIZ afgelopen.
Het voortzetten van een collectieve ondernemersactiviteit is één van de projecten van het 
centrumplan, zoals dat onder ander is vastgelegd In katern B van de uitwerkingsagenda. Het creëren 
van een ondernemersfonds vanuit het algemeen dekkingsmiddel reclamebelasting draagt bij aan de 
realisatie van een economisch vitaal en aantrekkelijk centrum en het continueren en versterken van de 
organisatiegraad in het centrum. Met het oog op deze doelstelling werkt de Stichting 
Centrummanagement Emmeloord nauw samen met de Vereniging van Eigenaren Lange Nering 
Oost/West, STEP, BVN en gemeente Noordoostpolder.
De reden dat nu wordt gekozen voor een reclamebelasting is de zekerheid die hiermee kan worden 
geboden voor het voortbestaan van het ondernemersfonds en daarmee voor de collectieve 
ondernemersactiviteiten ter versterking van het centrum van Emmeloord.

2. Er is draagvlak onder de ondernemers.
Ondernemers hebben Stichting Centrummanagement Emmeloord in een ondernemersvergadering 
aangegeven voor het voortzetten van een ondernemersfonds te zijn.

3. Het vaststellen van een reclamebelastingverordening en het intrekken van de BIZ-verordening 
zijn bevoegdheden van de raad.
Op grond van artikel 227 van de gemeentewet kan een gemeente reclamebelasting invoeren. De wet 
gaat daarbij uit van een belasting 'ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar van de openbare 
weg’. Daarbij moet gedacht worden aan schriftelijke aankondigingen, foto’s, tekeningen etc. op 
gevelborden, etalageruiten, lichtbakken, borden, vlaggen etc. Het gaat daarbij of het opschrift tot doel 
heeft de aandacht van het publiek te trekken voor dit object of onderwerp.
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4. De geïnde reclamebelastinggelden worden jaarlijks beschikbaar gesteld aan het ondernemersfonds

Geïnde reclamebelastinggelden komen terecht in de algemene middelen op de gemeentebegroting en 
vervolgens ondergebracht in een ondernemersfonds.
Het is de bedoeling uit dit ondernemersfonds subsidie(s) te verstrekken voor activiteiten ter versterking 
van een vitaal centrum. De organisatie die daar nu vanuit de ondernemers actief in is het SCME. 
Logischerwijs zullen zij ook de subsidie aanvragen.
Het wordt daarmee een subsidie op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene 
subsidieverordening gemeente Noordoostpolder, en is wat dat betreft vergelijkbaar met de manier 
waarop andere instellingen/bedrijven in Noordoostpolder jaarlijks worden gesubsidieerd.

Kanttekeningen
1. De invoering van reclamebelasting vraagt tijd en capaciteit
Uitvoerbaarheid van heffing is op korte termijn automatiseringsysteemtechnisch niet haalbaar en ook 
de in- en externe personele capaciteit is niet op korte termijn beschikbaar.
De uitvoeringskosten worden geraamd op € 10.000 per jaar, exclusief aanmaak en versturen 
aanslagen. De aanslagregeling belastingjaar 2023 kan voor het eerst in Q3 2023 plaatsvinden,

2. Een reclamebelastingverordening moet, net als alle andere gemeentelijke belastingverordeningen 
jaarlijks worden vastgesteld.
Dat heeft tot gevolg dat er telkens voor één jaar vooruit gekeken kan worden of er reclamebelasting 
geheven wordt en of deze worden gebruik voor het vullen van het ondernemersfonds om daaruit 
activiteiten te subsidiëren.

Financieel
Op basis van de 'Verordening op de heffing en invordering van een reclamebelasting centrumgebied 
Emmeloord’ kan de gemeente met ingang van 1 januari 2023 een belasting heffen bij de ondernemers 
die gevestigd zijn in het centrum van Emmeloord. De verwachte opbrengsten uit deze belasting is ruim 
94.000.

Om de ambities uit het meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren ontvangt de stichting een 
aanvullende subsidie van € 40.000 (per jaar, voor 5 jaar). Deze subsidie is opgenomen in de 
programmaexploitatie voor stadshart Emmeloord.

Planning / uitvoering
Planning
Indien de gemeenteraad akkoord gaat met de invoering van reclamebelasting centrumgebied 
Emmeloord wordt deze ingevoerd per 1 januari 2023.
Vervolgens wordt een subsidie-aanvraag gedaan door SCME 
Vervolgens wordt een subsidiebeschikking opgesteld.

Subsidiebeleid
Aan het verstrekken van een subsidie zijn verplichtingen verbonden. Een subsidie is een besluit wat 
niet van algemene strekking is, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een aanvraag wordt afgewezen. 
Om de subsidie te kunnen verstrekken, zal het SCME een aanvraag moeten doen. Vervolgens wordt 
een subsidiebeschikking opgesteld en worden de middelen verstrekt, als aan de voorwaarden wordt 
voldaan.

Communicatie / participatie
Informeren ondernemers via nieuwsbrief gastvrij Emmeloord 
Persbericht

Na raadsbesluit
Stichting Centrummanagement Emmeloord en gemeente informeren de ondernemers uit het 
heffingsgebied.
Artikel / uiting op bijvoorbeeld de gemeentepagina, de website en social media
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Bijlagen
Verordening reclamebelasting, inclusief: 
Afbakening reclamebelasting gebied met legenda 
Intrekkingsbesluit BlZ-verordening-

Portefeuillehouder
Steller

: L Verduin
: de heer R. Tanahatoe, 0527 63 39 11; r.tanahatoe@noordoostpolder.nl

mailto:r.tanahatoe@noordoostpolder.nl
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2022, no. 22.0001768;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet

BESLUIT:

1. In te stemmen met de invoering van reclamebelasting op basis van WOZ-waarde in het 
centrumgebied van Emmeloord.
2. De verordening reclamebelasting centrumgebied Emmeloord vast te stellen.
3. De verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage voor de 
bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018 in te trekken.
4. Door middel van de eerste clusterkwartaalbegrotingswijziging 2023 de financiële consequenties 
voor de begroting 2023 alsdan vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 12 december 2022.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, 
no. 22.0001763;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

BESLUIT: 

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023 

Artikel 1 Definities

1. Onder ‘jaar’ wordt verstaan een kalenderjaar, of een gedeelte van een kalenderjaar;

2. Onder ‘maand’ wordt verstaan een kalendermaand, of een gedeelte van een kalendermaand;

3. Onder ‘onroerende zaak’ wordt verstaan een onroerende zaak als bedoeld onder hoofdstuk III van 
de ‘Wet waardering onroerende zaken’, die niet tot woning dient, dan wel het niet-woning-gedeelte 
van een onroerende zaak die tot woning dient;

4. Onder ‘eigenaar’ wordt verstaan degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van 
de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht als bedoeld in hoofdstuk IV van de 
‘Wet waardering onroerende zaken’;

5. Onder ‘vastgestelde waarde’ wordt verstaan de waarde welke jaarlijks met toepassing van 
Hoofdstuk III en IV van de Wet WOZ wordt vastgesteld;

6. Onder 'gebruiker’ wordt verstaan degene die aan het begin van het kalenderjaar de onroerende 
zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt als bedoeld in 
hoofdstuk IV van de ‘Wet waardering onroerende zaken’;

7. Onder ‘exploitant’ wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die bedrijfsmatig als eigenaar 
en/of gebruiker ten behoeve van derden openbare aankondigingen aanbrengt op of aan door hem 
daartoe beschikbaar staande c.q. gestelde onroerende zaken, werken, ruimten en/of terreinen;

8. Onder ‘openbare aankondiging’ wordt verstaan alle tot het publiekgerichte mededelingen die erop 
zijn gericht de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd;

9. Onder ‘tarief gebied’ wordt verstaan het gebied als gemarkeerd op de bij deze verordening 
behorende kaart;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze 
verordening behorende bijlage, een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die 
zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 3 Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van een onroerende zaak waar het 
belastbaar feit zich voor doet.

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, ingeval er geen gebruiker valt aan te wijzen, de 
reclamebelasting van de eigenaar van de onroerende zaak geheven waar het belastbaar feit zich 
voordoet, indien de eigenaar de openbare aankondigingen voor zichzelf dan wel als exploitant doet,
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dan wel het aanbrengen van de aankondiging(en) gedoogt.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt, indien de gemeente een vergunning 
heeft verleend voor het hebben van openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg, de 
reclamebelasting geheven van degene aan wie de vergunning is verleend.

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en het tweede lid wordt de reclamebelasting ter zake 
van openbare aankondigingen die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven 
van die exploitant.

Artikel 4 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor:
a. een openbare aankondiging door publiekrechtelijke rechtspersonen gedaan in de uitoefening van 
hun publiekrechtelijke taak;
b. een openbare aankondiging die uitsluitend dient ten behoeve van de regulering van het verkeer 
over openbare land- en waterwegen;

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De reclamebelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven zoals opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening en 
bijbehorende tarieventabel bepaalde.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 7 Ontstaan van belastingschuld en heffing naartiidsqelanq

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de 
belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

3. Indien de belastingplicht bij het begin van het belastingtijdvak bestaat of aanvangt, wordt de 
reclamebelasting naar jaartarief geheven.

4. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, wordt de reclamebelasting 
naar maandtarief geheven.

5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar maandtarief 
geheven reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de 
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

6. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar 
jaartarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van de belastingplichtige verminderd voor zoveel 
twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het 
tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

7. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt en de reclamebelasting naar 
maandtarief is geheven, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd tot op het 
bedrag dat met toepassing van het maandtarief wordt berekend voor het aantal volle 
kalendermaanden waarin de belastingplicht bestond. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt 
de maand waarin de belastingplicht eindigt als volle kalendermaand aangemerkt.
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Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 
betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Reclamebelasting 2023

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 12 december 2022.
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Tarieventabel, behorende bij de "Verordening reclamebelasting 2023” 

MAATSTAVEN EN JAARLIJKSE TARIEVEN RECLAMEBELASTING

1.1 De reclamebelasting wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van 
de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde 
waarde voor het kalenderjaar 2023 (waardepeildatum 1-1-2022).

1.1.1 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. Het vaste belastingtarief bedraagt per perceel per belastingjaar:

1.1.2 Het tarief voor de reclamebelasting bedraagt per jaar bij een waarde van:
1.1.2.1 € 1.000 tot en met € 300.000 €375
1.1.2.2 € 300.001 tot en met € 450.000 €576
1.1.2.3 € 450.001 tot en met € 600.000 €774
1.1.2.4 € 600.001 tot en met € 750.000 €975
1.1.2.5 €750.001 en hoger € 1.176

1.1.3 Het tarief voor de reclamebelasting bedraagt per maand bij een waarde van:
1.1.3.1 € 1.000 tot en met € 300.000 €31,25
1.1.3.2 € 300.001 tot en met € 450.000 €48,00
1.1.3.3 € 450.001 tot en met € 600.000 €64,50
1.1.3.4 € 600.001 tot en met € 750.000 €81,25
1.1.3.5 €750.001 en hoger € 98,00

De tarieventabel behoort bij raadsbesluit van 12 december 2022, 

de griffier van de gemeente Noordoostpolder,
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Bijlage: aanngewezen gebied reclamebelasting
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