
 

Collegebesluit 
Onderwerp: Vaststellen Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 
BBV nr: 2016/221879 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van het georganiseerde bedrijfsleven in de Waarderpolder, verenigd in de IKH, 

heeft de gemeenteraad op 16 juni 2016 de Verordening Bedrijven Investering Zone 

Waarderpolder 2017-2021 (2016/176650) vastgesteld. 

 

Een bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een, op verzoek van de ondernemers, door de 

gemeenteraad aangewezen gebied waarbinnen een BIZ- heffing gegeheven mag worden. Het 

BIZ- ondernemersfonds in de Waarderpolder zorgt er voor dat de kosten voor Veiligheid, 

Kwaliteit & Uitstraling en Samenwerking gelijkelijk worden verdeeld over alle gebruikers in 

de Waarderpolder. 
 

Alvorens de BIZ-verordening ingevoerd mag worden, zijn gemeenten op grond van de wet op 

de bedrijveninvesteringszones verplicht een draagvlakmeting te houden waarbij alle 

ondernemers in het gebied worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om 

zich voor of tegen instelling van de Bedrijveninvesteringzone uit te spreken. 

 

KG Parkmanagement krijgt de opdracht om de draagvlakmeting namens de gemeente 

Haarlem uit te voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door Cosensus aan de gemeente 

verstrekte gegevens omtrent de eigenaren en WOZ waarde van de panden in de 

Waarderpolder. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het College stelt het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 

vast; 

2. Het College besluit met KG Parkmanagement overeenkomsten aan te gaan voor het 

houden van een draagvlakmeting in het kader van mogelijke invoering  van de BIZ 

Waarderpolder 2017-2021; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

1. Een helder reglement waarin de procedure van de draagvlakmeting staat omschreven, 

wie deze uitvoert, hoe wordt omgegaan met ongeldige stemmen, hoe wordt 

gehandeld in onvoorziene omstandigheden en hoe over de uitslag van de 

draagvlakmeting wordt gecommuniceerd.  

2. Heldere afspraken tussen de Gemeente Haarlem en KG Parkmanagement over de 

uitvoering van de Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 en het gebruik 

van de door Cocensus verstrekte gegevens. 
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4. Argumenten 

 

4.1. Bevoegdheid 

Het instellen van een Bedrijven Investeringszone is, conform de wettelijke regelgeving,  

een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het opstellen van het Reglement 

Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 is een bevoegdheid van het College.  

 

4.2. Procedure/ afspraken 

Om duidelijkheid te geven over de procedure rondom deze draagvlakmeting, stelt het 

college het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 vast. 

 

Om de afspraken m.b.t. het uitvoeren van de draagvlakmeting en de afspraken m.b.t. het 

gebruik van de door Cosensus verstrekte gegevens vast te leggen, stelt het college de 

overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 en de 

Bewerkers-overeenkomst Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 vast. 

 

4.3  Uitvoering Draagvlakmeting door KG Parkmanagement 

De Waarderpolder is het grootste bedrijventerrein van Nederland waar een 

draagvlakmeting gehouden wordt. Ervaringen uit de vorige BIZ in 2011 hebben geleerd 

dat voor een goede uitvoering van de draagvlakmeting de volgende zaken essentieel zijn: 

 Persoonlijke benadering van de ondernemers. 

 Ondernemers die elkaar overtuigen van het belang van de draagvlakmeting. 

 Inzetten van de juiste middelen om de ondernemers te bereiken  

 

KG Parkmanagement beschikt over de juiste kanalen om de ondernemers in de 

Waarderpolder te bereiken en persoonlijk te benaderen.  

 

Het College besluit de draagvlakmeting in 2016 wederom door KG Parkmanagement uit 

te laten voeren. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

5.1. Waarborgen Privacy en bescherming Persoonsgegevens 

Voor het uitvoeren van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van door Cocensus 

aan de gemeente verstrekte gegevens omtrent de eigenaren en WOZ waarde van de 

panden in de Waarderpolder. Om de Privacy en bescherming van deze Persoonsgegevens 

te waarborgen, sluit de gemeente conform de Wet bescherming persoonsgegevens een 

Bewerkersovereenkomst af met de uitvoerende partij, KG Parkmanagement.  

 

5.2. Objectiviteit 

Voor een goed verloop van der Draagvlakmeting hebben zowel gemeente als KG 

Parkmanagement er belang bij dat de kiesdrempel van 50% wordt gehaald. Door het 

actief benaderen van de ondernemers in de Waarderpolder om gebruik te maken van hun 

stemrecht, zou er de indruk kunnen ontstaan van ‘het ronselen van stemmen’ of ‘de slager 

die zijn eigen vlees keurt’.  Het Reglement voorziet er in dat KG Parkmanagement de 

ondernemers in de Waarderpolder op een objectieve wijze kan bewegen om tot stemmen 

over te gaan. Aan het einde van de stemperiode worden de retourenveloppen door een 

notaris geopend en maakt een notaris een ‘proces-verbaal van bevinding’ op. 
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6. Uitvoering 

Alle ‘bijdrageplichtigen’ ontvangen per post en email een stemformulier en een 

begeleidende brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom de draagvlakmeting wordt 

gehouden. De uitslag van de draagvlakmeting wordt na de telling in geanonimiseerde 

vorm zo spoedig mogelijk bekendgemaakt op de website Waarderpolder.nl, de website 

Haarlem.nl, de nieuwsbrief van de parkmanager (“WP Journaal”)  en door middel van 

een brief aan alle stemgerechtigden. 

 

7. Bijlagen  

Bijlage 1 Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 

Bijlage 2 Overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting  BIZ Waarderpolder 2017-2021 

Bijlage 3 Bewerkersovereenkomst Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


