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1. Inleiding
De afgelopen jaren is de Stichting Industrieterrein Beveiliging De Aam en de Stichting
Parkmanagement Overbetuwe actief in het schoon, heel en veilig houden van het
bedrijventerrein De Aam te Elst. Dit heeft tot gevolg dat ons bedrijventerrein een van de mooiste
bedrijventerreinen van Gelderland is. De uitstraling van het bedrijventerrein is op orde en de
criminaliteit is tot een minimum beperkt door de inzet van camerabewaking en collectieve
surveillance.
Nu willen wij dit borgen voor de komende 5 jaar en willen hiervoor gebruik maken van de wet die
in Nederland ingevoerd is, de zogenaamde bedrijveninvesteringszone (BIZ). Voor de realisatie
daarvan volgen wij landelijke wetgeving met als doel te komen tot een BIZ in 2017 voor
bedrijventerrein De Aam.
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2. De BIZ
2.1 Wat is een BIZ?
Een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) is een wettelijk instrument waarmee alle ondernemers van
een bedrijventerrein gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. De BIZ is dus een
instrument van, vóór en dóór ondernemers. Door middel van een BIZ kunnen de kosten van
investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over álle ondernemers.
Voorwaarde om te komen tot de vorming van een BIZ is dat onder de ondernemers op het
bedrijventerrein een - in de wet gekwalificeerd - draagvlak voor het plan bestaat. Een BIZ kan
worden ingesteld voor maximaal 5 jaar. Verlengen kan, maar dan moet er wel eerst opnieuw
een draagvlakmeting plaatsvinden.
2.2 Voordelen van een BIZ
Een BIZ heeft voor ondernemers onder andere de volgende voordelen:
- Een evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers meebetalen.
- Door deelname van alle ondernemers is er meer budget en dus meer slagkracht.
- Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen
gemakkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
- Democratische besluitvorming: iedere ondernemer kan zijn/haar stem uitbrengen.
- Via de BIZ wordt voor vijf jaar een kasstroom gegenereerd, waaruit alle activiteiten
kunnen worden betaald.
- De ondernemers kunnen professioneler opereren en kunnen zich gemakkelijker
organiseren, wat hun onderhandelingskracht vergroot. Tevens zijn er meer
mogelijkheden om professionele ondersteuning in te huren.
- Een BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leef- en werkklimaat; iets waar
ondernemers en gemeente beiden belang bij hebben.
2.3 Hoe komt een BIZ tot stand?
Om een BIZ te realiseren moeten 8 stappen gezet worden. In tabel 1 staan deze stappen met
toelichting benoemd.
Tabel 1: Stappenplan voor een BIZ
Stap
Toelichting
1. Plan van aanpak
De BIZ start vanuit ondernemers. Ondernemers bepalen of zij in hun
gebied activiteiten willen uitvoeren om de aantrekkelijkheid en veiligheid
van dat gebied te verbeteren. De initiatiefnemers bespreken hun plannen
met overige ondernemers in het gebied en de gemeente, zie 2.
2. Overleg met gemeente Zodra ondernemers een goed beeld hebben van wat ze willen, gaan zij in
overleg met de gemeente.
3. Oprichten van een
Als duidelijk is dat bij de ondernemers een breed draagvlak is voor hun
stichting/vereniging
plan en de gemeente bereidheid heeft getoond hieraan mee te werken
richten de ondernemers een stichting of een vereniging op.
4.
De gemeente gaat belasting heffen bij alle ondernemers in een vooraf
Uitvoeringsovereenkomst afgebakend gebied. Voordat de verordening kan worden vastgesteld moet
een uitvoeringsovereenkomst worden getekend tussen de stichting en de
gemeente. Deze overeenkomst bepaalt in ieder geval dat de stichting de
activiteiten zal uitvoeren en kan ook benut worden voor het regelen van
andere aspecten.
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5. Verordening /
beslissing subsidie

6. Formele
draagvlakmeting

7. Heffing en subsidie

8. Uitvoeren plan

De gemeenteraad stelt een BIZ-verordening vast waarin samen met de
uitvoeringsovereenkomst de afspraken van het overleg met de
ondernemers tot uiting komen. De verordening bepaalt tenminste het
beoogde gebied, de bijdrageplichtigen, het tarief, de activiteiten, de
stichting die de activiteiten uitvoert en daarvoor de opbrengst van de
geheven gelden ontvangt.
De verordening waarbij de BIZ-bijdrage door de gemeente wordt ingesteld
en de onderlinge afspraken tussen de gemeente en de ondernemers en
eventueel de vastgoedeigenaren worden vastgelegd, treedt pas in werking
wanneer er voldoende steun onder de bijdrageplichtigen is verkregen,
conform de BIZ-wetgeving. Het college van Burgemeester en Wethouders
stelt iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige na vaststelling van
de verordening in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen
inwerkingtreding uit te spreken. Deze draagvlakmeting vindt dus pas plaats
nadat de plannen door de ondernemers zijn gepresenteerd en onderbouwd
en de gemeenteraad de verordening voor de BIZ heeft vastgesteld.
Er is voldoende draagvlak als:
- 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.
Indien er sprake is van voldoende draagvlak treedt de BIZ-verordening in
werking. Als deze verordening in werking is getreden wordt een BIZbijdrage geheven door de gemeente van alle gebruikers van niet-woningen
in het afgebakende gebied. In de BIZ-verordening is bepaald in welk
gebied de BIZ-bijdrage wordt geheven, wie belastingplichtig is, welke
tarieven gelden, etc. etc. De opbrengst van de BIZ-heffing (verminderd met
perceptiekosten) wordt door de gemeente als subsidie betaalt aan een
daarvoor in het leven geroepen BIZ-stichting. Deze BIZ- stichting moet
voldoen aan specifieke wettelijke eisen.
De BIZ-stichting heeft (een voorschot op) de subsidie ontvangen en kan nu
aan de slag met de uitvoering van de plannen van de ondernemers. In de
uitvoering is het plan van aanpak leidend. Een BIZ wordt ingesteld voor
een periode van maximaal vijf jaar, met een mogelijke verlenging onder
voorwaarden van maximaal vijf jaar.
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3. Activiteitenplan
3.1 Inleiding
Dit activiteitenplan is opgesteld door het toekomstig bestuur BIZ De Aam in samenwerking met
de bestuurders van Stichting Industrieterrein Beveiliging De Aam en Stichting Parkmanagement
Overbetuwe.
Het activiteitenplan is op 19 mei 2016 gepresenteerd aan 35 ondernemers op bedrijventerrein
De Aam. Alle ruim 300 ondernemers op bedrijventerrein De Aam hebben hiervoor een
uitnodiging gehad. Daarnaast is het plan besproken met 20 ondernemers die niet aanwezig
waren. Uit deze bijeenkomst en gesprekken blijkt dat er draagvlak is voor dit activiteitenplan.
Het toekomstig bestuur van de BIZ De Aam heeft het concept activiteitenplan besproken met
een afvaardiging van het College van B&W van de gemeente Overbetuwe. De uitkomst van dit
gesprek is dat de gemeente het traject om een BIZ op te richten op bedrijventerrein De Aam
gaat faciliteren op basis van dit activiteitenplan. Dit betekent dat er door de gemeenteraad een
BIZ-verordening moet worden vastgesteld.
3.2 Doelstelling en activiteiten
De BIZ “De Aam” heeft als hoofddoel:
Kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen, waardoor de positie van
bedrijventerrein De Aam kan worden geborgd (en daarmee ook de continuïteit van de
gevestigde bedrijven).
De concrete uitvoering van deze hoofddoelstelling wordt toegespitst op de volgende drie
onderwerpen:
I.

Veiligheid

Het bedrijventerrein De Aam beschikt over
proactieve camerabewaking, surveillancediensten
en alarmopvolging ter beveiliging van onze
eigendommen met als resultaat een minimaal
aantal inbraken en diefstallen. Deze vorm van
beveiliging willen we optimaliseren en aanvullen
met organisatorische en bouwkundige maatregelen
binnen het zogenaamde keurmerk veilig
ondernemen
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II.

Onderhoud

De uitstraling van het bedrijventerrein is van
essentieel belang voor het waarde behoud van de
panden en het aantrekkelijk houden van het terrein
voor medewerkers en bezoekers. De gemeente
Overbetuwe heeft een Service Level Agreement
voor bedrijventerrein De Aam opgesteld waarin de
kwaliteit wordt vastgelegd. Binnen de BIZ dragen
wij zorg voor additioneel beheer van groen en grijs
alsmede de aanpak van zwerfvuil en kleinere
beheerklussen voor ondernemers. Dit doen wij in
de vorm van bedrijvenparkservice zoals deze al
een aantal jaren actief is op het bedrijventerrein.

III.

Parkmanagement

De coördinatie van het beheer zal worden
uitgevoerd door de lokale parkmanager die sinds
2013 actief is op het bedrijventerrein. Hij is het
aanspreekpunt voor ondernemers en coördineert
projecten als glasvezel, duurzaamheid, veiligheid,
zwerfvuil, collectieve inkoop, parkeren, etc.
Daarnaast neemt hij een proactieve rol in het
constateren van knelpunten en organiseren van
oplossingen.

Ondersteunend aan deze drie onderwerpen zijn de twee volgende onderwerpen:
- Communicatie
- Administratieve verantwoording
Tabel 2 bevat een overzicht van de concrete activiteiten die door de BIZ-organisatie zullen
worden uitgevoerd.
Tabel 2: Activiteiten BIZ de Aam 2017-2021
Onderwerp
Toelichting
I. Veiligheid en
- Exploitatie van het camerabewakingsysteem op bedrijventerrein de
Onderhoud
Aam; (Kosten uitkijk camerabeelden, onderhoud, energie, verbindingen,
verzekering)
- Het in stand houden van de collectieve surveillance op de
bedrijventerreinen;
- Vervangingsreservering camera’s
- het verrichten van alle noodzakelijke werkzaamheden voor het
behalen/behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
- twee keer per jaar houden van een veiligheidsschouw, in samenwerking
met de politie, brandweer en gemeente, verslaglegging daarvan en het
verzorgen van de afwerking van de actielijst.
II. Onderhoud en
- afspraken met gemeente over minimaal kwaliteitsniveau zijn vastgelegd
beheer
in Service Level Agreement
- het geven van optimale aandacht aan de infrastructuur (incl. meldpunt
en wekelijkse inspectie met afwerking van zaken);
- zorgen voor de correcte bewegwijzering en bebording;
- aandacht/zorg voor en overleg over de parkeerfaciliteiten;
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-

III. Parkmanagement

Organisatie en
communicatie

-

Administratieve
verantwoording

-

Het dagelijks bieden van onderhoudsservice bij knelpunten in de
openbare ruimte (bedrijvenparkservice);
Het 4 keer per jaar schouwen van de bedrijventerreinen.
Borgen van de huidige parkmanagementcollectieven;
Ureninzet van parkmanager op bedrijventerrein;
Aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente;
Initiatieven met als doel schoon, veilig en duurzaam bedrijventerrein;
het voeren van (periodiek) overleg met diverse instanties zoals
gemeente, provincie, VNO-NCW en MKB.
actualisatie van - interactieve –website en app;
promotieactiviteiten voor het bedrijventerrein/bevordering onderlinge
zakelijke contacten;
minimaal twee keer per jaar organiseren van ondernemersoverleg;
minimaal vier keer per jaar verzorgen/houden van BIZbestuursvergaderingen;
Eindrapportage.
Het voeren van administratie;
Accountskosten;
Het aanleveren van verantwoording en rapportages;
verzorgen actueel houden van de inventarisatie deelnemers BIZ.

3.3 Gebiedsafbakening
De BIZ-wet schrijft voor dat de activiteiten en investeringen van ondernemers die worden
gefinancierd vanuit een BIZ-heffing , betrekking hebben op een vast, afgebakend gebied. Deze
activiteiten moeten bovendien voldoen aan daaraan in de Wet BIZ gestelde eisen. De
gebiedsafbakening is na goed overleg met de gemeente Overbetuwe tot stand gekomen. Hierbij
is gekeken naar de specifieke aandachtspunten op de bedrijventerreinen (de inhoud) en het te
behalen draagvlak onder de ondernemers/ gebruikers van het gebied (het proces).
In tabel 1 en figuur 1 staan de afbakening van het bedrijveninvesteringszone-gebied De Aam.
Tabel 1: Toelichting afbakening bedrijveninvesteringszone-gebied De Aam

Noord De zuidzijde van de Nieuwe Aamsestraat hoort bij het bedrijveninvesteringszonegebied. De noordzijde van de Nieuwe Aamsestraat hoort niet bij het
bedrijveninvesteringszone-gebied.
West Het gebied oostelijk gelegen van de spoorlijn hoort bij het bedrijveninvesteringszonegebied.
Zuid
Bedrijventerrein De Merm hoort niet tot het bedrijveninvesteringszone-gebied. Dit
betekent dat:
- Het gebied liggend aan de Bemmelseweg westelijk gelegen van de Industrieweg
Oost en Peppelenbos hoort tot het bedrijveninvesteringszone-gebied.
- Het gebied liggend aan de noordzijde van de Bemmelseweg oostelijk gelegen
van de Industrieweg Oost en Peppelenbos hoort tot het
bedrijveninvesteringszone-gebied.
- Het gebied liggend aan de zuidzijde van de Bemmelseweg oostelijk gelegen van
de kruising Bemmelseweg, Industrieweg Oost en Peppelenbos hoort niet tot het
bedrijveninvesteringszone-gebied.
Oost
Het gebied westelijk gelegen van de watergang hoort bij het bedrijveninvesteringszonegebied. De watergang langs het bedrijveninvesteringszone-gebied loopt van de Nieuwe
Aamsestraat (tussen de Archimedesweg en de Nieuwe Aamsestraat 94) tot de
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Bemmelseweg. De Nieuwe Aamsestraat 94 niet behoort niet tot het
bedrijveninvesteringszone-gebied.
De zone telt in juni 2016 in totaal 325 WOZ-objecten.
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Figuur 1: Gebiedsafbakening BIZ de Aam

Nieuwe Aamsestraat

Watergang

De Merm

3.4 Definitie van bijdrageplichtigen
Er is gekozen om de volgende bijdrageplichtigen binnen de gebiedsafbakening te benoemen:
- alle gebruikers, van onroerende zaken gekarakteriseerd als niet- woning, vallend
binnen het BIZ gebied., e.e.a. conform de regels die gelden voor de Onroerende
Zaakbelastingen van niet-woningen.
- Indien ( bijvoorbeeld bij leegstand ) er geen gebruiker is wordt de BIZ-heffing geheven
van de eigenaar van de betreffende onroerende zaak.
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De zone telt naar de stand van juni 2016 325 WOZ objecten. De gemeente Overbetuwe neemt
de vrijstellingen op in de verordening. Hiervan dient 50% te weten 163 stemgerechtigden (op
basis van 325 WOZ objecten) een geldige stem te hebben uit gebracht tijdens de formele
draagvlakmeting. Van deze stemmen dient 2/3 te weten 109 stemgerechtigden voor de
invoering van de BIZ te zijn. Deze voorstemmers dienen gezamenlijk tenminste 50% van de
totale WOZ-waarde in het BIZ gebied te vertegenwoordigen.
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4. Begroting
4.1 Kosten
Tabel 3 bevat een gespecificeerd overzicht van de geraamde kosten voor 2017. De kosten
nemen jaarlijks 2% toe (prijsindex). Dit is verwerkt in de begroting in paragraaf 4.3.
Tabel 3: Kostenoverzicht BIZ bedrijventerrein De Aam 2017
Sub I. Veiligheid en onderhoud

€ 120.050

Uitkijk beelden
Onderhoud
Energie
Glasvezel
Vervangingsreservering camera’s
Surveillance
Keurmerk veilig ondernemen
Schouw bedrijventerrein
Sub II. Onderhoud en beheer

€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.676
6.500
7.488
21.336
10.000
48.050
4.000
1.000
22.000

Ureninzet Bedrijvenparkservice (880 uur bedrijvenparkservice a € 25,00
Sub III. Parkmanagement

€ 22.000
€ 19.950

Ureninzet parkmanagement (266 uur parkmanagement a €75,00 euro
Organisatie en communicatie

€ 19.950
€ 13.000

Software website en APP
2 ondernemersbijeenkomsten
4 BIZ-vergaderingen
Eindrapportage en bijeenkomst
Administratieve verantwoording
Administratie
Accountant
Totaal
Alle bedragen zijn exclusief BTW en de stichting is BTW plichtig

€
€
€
€
€

6.500
3.000
1.000
2.500
5.000

€ 2.500
€ 2.500
€ 180.000

4.2 Inkomsten
Stichting BIZ bedrijventerrein De Aam heeft jaarlijks € 180.000 (met een jaarlijkse verhoging van
2%) aan inkomsten nodig. De inkomsten van de BIZ bedrijventerrein de Aam bestaan uit de BIZbijdragen. De BIZ-bijdragen die de gemeente Overbetuwe int minus de perceptiekosten worden
overgemaakt als subsidie.
Voor de bepaling van de bijdrage van de ondernemers kiest het bestuur voor:
- een staffelverdeling;
- een vaste bijdrage per staffel.
In tabel 4 staat de BIZ bijdrage voor de periode 2017 tot en met 2021 die wij voorstellen. De
jaarlijkse BIZ-bijdrage wordt 2% verhoogd (prijsindexering):
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Tabel 4: Staffelindeling BIZ bedrijventerrein De Aam periode 2017 tot en met 2021 (jaarlijkse verhoging van 2%)
Bijdrage in
Bijdrage in
Bijdrage in
Bijdrage in
Bijdrage in
Van
Tot
2017
2018
2019
2020
2021
€ 5.000.000
Of meer
€ 5.250
€ 5.355
€ 5.462
€ 5.571
€ 5.683
€ 2.500.000

€ 4.999.999

€ 2.750

€ 2.805

€ 2.861

€ 2.918

€ 2.977

€ 1.000.000

€ 2.499.999

€ 1.500

€ 1.530

€ 1.561

€ 1.592

€ 1.624

€ 500.000

€ 999.999

€ 1.000

€ 1.020

€ 1.040

€ 1.061

€ 1.082

€ 300.000

€ 499.999

€ 750

€ 765

€ 780

€ 796

€ 812

€ 225.000

€ 299.999

€ 500

€ 510

€ 520

€ 531

€ 541

€ 150.000

€ 249.999

€ 350

€ 357

€ 364

€ 371

€ 379

€ 100.000

€ 149.999

€ 250

€ 255

€ 260

€ 265

€ 271

-

€ 99.999

€ 200

€ 204

€ 208

€ 212

€ 216

Voor de ondernemers op bedrijventerrein De Aam die betalen aan de Stichting Industrieterrein
Beveiliging de Aam (circa 50 deelnemers (stand 2016) en Stichting Parkmanagement
Overbetuwe (circa 85 deelnemers, stand 2016) komen de jaarlijkse kosten te vervallen.
4.3 Begroting
In tabel 5 staat de begroting voor de periode 2017 tot en met 2021.
Tabel 5: Begroting BIZ bedrijventerrein De Aam 2017-2021
Inkomsten

2017

2018

2019

2020

2021

Subsidie gemeente (BIZ heffing)

€ 180.000

€ 183.600

€ 187.272

€ 191.017

€ 194.838

TOTAAL

€ 180.000

€ 183.600

€ 187.272

€ 191.017

€ 194.838

2017

2018

2019

2020

2021

€ 120.050

€ 122.451

€ 124.900

€ 127.398

€ 129.946

Onderhoud en beheer

€ 22.000

€ 22.440

€ 22.889

€ 23.347

€ 23.814

Duurzaamheid

€ 19.950

€ 20.349

€ 20.756

€ 21.171

€ 21.595

€ 5.000

€ 5.100

€ 5.202

€ 5.306

€ 5.412

€ 13.000

€ 13.260

€ 13.525

€ 13.796

€ 14.072

€ 180.000

€ 183.600

€ 187.272

€ 191.017

€ 194.838

Kosten
Veiligheid

Organisatie ondersteuning
Communicatie
TOTAAL

13

BIZnessplan bedrijventerrein De Aam, Overbetuwe 2017-2021
5. Organisatiestructuur
Op grond van de BIZ-wet dient de BIZ-organisatie rechtspersoonlijkheid te bezitten.
5.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de ondernemers.
Minimaal tweederde van de leden van het bestuur van de stichting bestaat uit beoogde
bijdrageplichtigen in het gebied, zoals wettelijk verplicht is. Zij dragen de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van het BIZ-plan, werken hiervoor samen met de gemeente en andere
(overheids)partijen en informeren de achterban over de ontwikkelingen en de boekhouding.
Hiervoor wordt jaarlijks een ondernemersbijeenkomst georganiseerd, zodat het draagvlak onder
de ondernemers blijvend is.
(*) In de BIZ-wet artikel 8 worden een aantal eisen gesteld aan het verstrekken van inzicht in
begroting, jaarrekening en verantwoording. Ook in de uitvoeringsovereenkomst zal de gemeente
eisen stellen aan begroting, jaarrekening, accountantsverklaring en verantwoording of de BIZstichting zich aan de wettelijke taken houdt.
Het bestuur van de stichting BIZ De Aam wordt bij de start gevormd door drie personen, te
weten:
- Dhr. B. Warmenhoven – Voorzitter (niet actief als ondernemer op bedrijventerrein De
Aam)
- Mevrouw. O. van Ooijen – bestuurslid (ondernemer op De Aam)
- Dhr. J. Winkelhorst – bestuurslid (ondernemer op De Aam)
Deze drie bestuursleden hebben na de bijeenkomst op 19 mei 2016 aangegeven bereid te zijn
om de nieuwe Stichting BIZ De Aam op te richten en als eerste zitting te nemen in het
stichtingsbestuur. Doelstelling is om het bestuur uit te breiden. Hierop wordt in de tweede helft
van 2016 ingezet.
5.2 Monitoring en evaluatie
Het bestuur van Stichting BIZ De Aam draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan de gemeente
Overbetuwe en aan alle bijdrageplichtige ondernemers. De BIZ zal worden opgericht voor de
termijn van maximaal 5 jaar.
5.3 Contactgegevens
Stichting BIZ De Aam (in oprichting)
Pascalweg 6
6662 NX Elst
024-7630411/06-15829057
info@bizdeaam.nl
www.bizdeaam.nl
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