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Kernboodschap  In de vergadering van 25 maart 2021 stelde de Raad de Verordening Bedrijven 

Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 vast. Onder de ondernemers in 

de Waarderpolder is de wettelijk verplichte draagvlakmeting gehouden. De notaris 

heeft vastgesteld dat er voldoende draagvlak is voor het voortzetten van de BIZ- 

Waarderpolder in de periode 2022-2026. Conform artikel 20 van de Verordening is 

formele bekendmaking namens het college/ collegebesluit noodzakelijk om de 

verordening definitief in werking te laten treden.  

 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 Vaststellen Overeenkomst uitvoering Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 
2022-2026 (2020/1202545) in de Collegevergadering van 9 maart 2021 

 Vaststellen Verordening Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 (2020/1124294) in de 
raadsvergadering van 25 maart 2021 

 

Besluit College  

d.d. 21 december 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Bekend te maken dat voor de ‘Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Waarderpolder 2022-2026’ van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van 

de Wet op de bedrijveninvesteringszones is gebleken. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/09-maart/10:00/Vaststellen-Overeenkomst-uitvoering-Draagvlakmeting-BIZ-Waarderpolder-2022-2026/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-maart/19:30/Vaststellen-Verordening-Bedrijven-Investeringszone-BIZ-Waarderpolder-2022-2026-1/
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1. Inleiding 

 In de vergadering van 25 maart 2021 stelde de Raad de Verordening Bedrijven 

Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 vast. Bekendmaking door het college is 

noodzakelijk om de eerder vastgestelde verordening tijdig in werking te laten treden. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Bekend te maken dat voor de ‘Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 

2022-2026’ van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de 

bedrijveninvesteringszones is gebleken. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het, op verzoek van de ondernemers in de Waarderpolder, voortzetten van de BIZ Waarderpolder in 

de periode 2022-2026, waarmee de kosten voor veiligheid, kwaliteit & uitstraling, alsmede 

samenwerking gelijkelijk worden verdeeld over alle gebruikers in de Waarderpolder.  

 

4. Argumenten 

1. Vervolg op een eerder genomen Raadsbesluit 

In de vergadering van 25 maart 2021 stelde de Raad reeds de Verordening Bedrijven 

Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026. Deze verordening treedt alleen in werking als blijkt 

van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen als bedoeld in artikel 4 op de Wet op de 

bedrijveninvesteringszones. De draagvlakmeting onder de ondernemers heeft inmiddels 

plaatsgevonden. De notaris heeft vastgesteld dat er voldoende draagvlak is voor het voortzetten van 

de BIZ- Waarderpolder in de periode 2022-2026.  

 

2 Er is voldaan aan alle voorwaarden t.b.v. het voortzetten van de BIZ in 2022-2026 

Er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in: 

 artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones; 

 artikel  20 van de Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 
 

3 De verordening is bekend gemaakt op Overheid.nl 

De Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder 2022-2026 is bekend is gemaakt op 

Overheid.nl op 25 mei 2021. 
 
Uitvoering 

Het besluit van het college en de uitslag van de draagvlakmeting worden bekend gemaakt op 

Overheid.nl. Door deze bekendmaking treedt de verordening in werking met ingang van 1 januari 

2022. De datum van ingang van de heffing is eveneens 1 januari 2022.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(c.product-area==%22officielepublicaties%22)and(dt.available%253e=%222021-05-25%22)and(((w.publicatienaam==%22Tractatenblad%22))or((w.publicatienaam==%22Staatsblad%22))or((w.publicatienaam==%22Staatscourant%22))or((w.publicatienaam==%22Gemeenteblad%22))or((w.publicatienaam==%22Provinciaal%20blad%22))or((w.publicatienaam==%22Waterschapsblad%22))or((w.publicatienaam==%22Blad%20gemeenschappelijke%20regeling%22)))and(cql.textAndIndexes=%22verordening%22%20and%20cql.textAndIndexes=%22waarderpolder%22)&zv=verordening+waarderpolder&col=AlleBekendmakingen
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De ondernemers in de Waarderpolder worden d.m.v. een persoonlijke brief, een bericht in het WP 

Journaal (Nieuwsbrief Waarderpolder) en via de (Sociale) Media op de hoogte gesteld van het in 

werking treden van de verordening.  

  

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Besluit college van Haarlem bekendmaking voldoende steun 

Bijlage 2: Afschrift - 20.2156 AKTE proces verbaal van telling BIZ Waarderpolder 

 

 

 


