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Kernboodschap  In de vergadering van 29 juni 2022 stelde de raad de Verordening 

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronjé 2023-2027 vast. De gemeente 

heeft de wettelijk verplichte draagvlakmeting gehouden onder de 

vastgoedeigenaren in de Cronjé en vastgesteld dat er voldoende draagvlak is voor 

het voortzetten van een tweede BIZ-periode 2023-2027. Conform artikel 18 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 

 Inzetten en uitvoeren van de wettelijk vereiste procedure 

draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé Haarlem in de Collegevergadering 

van 24 mei 2022 (2022/554799) 

 Vaststelling Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronjé 

2023 – 2027 (2022/718395) in de raadsvergadering op 29 juni 2022  

(2022/554799) 

 

Besluit College  

d.d. 8 november 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. De uitslag Draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé 2023 – 2027 vaststellen. 

2. Bekend te maken dat voor de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 

Eigenaren Cronjé 2023-2027 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/2022/24-mei/10:00/Vaststellen-Verordening-Bedrijveninvesteringszone-BIZ-eigenaren-Cronje-2023-2027
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/29-juni/19:30/Vaststellen-Verordening-Bedrijveninvesteringszone-BIZ-Eigenaren-Cronje-2023-2027-getekend-raadsstuk-29-juni-2022.pdf
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1. Inleiding  

In de vergadering van 29 juni 2022 stelde de Raad de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 

Eigenaren Cronjé 2023-2027 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. De uitslag Draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé 2023 – 2027 vaststellen. 

2. Bekend te maken dat voor de ‘Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronjé 

2023 – 2027’ van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de 

bedrijveninvesteringszones is gebleken. 

 

3. Beoogd resultaat  

Het, op verzoek van het bestuur van de BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem, voorzetten van de 

BIZ Eigenaren Cronjé in de periode 2023 – 2027, waarmee de kosten voor de thema’s, activiteiten en 

professionele samenwerking die zijn benoemd in het Plan van aanpak 2023 – 2027 BIZ Eigenaren 

Cronjé, gelijkelijk worden verdeeld over alle eigenaren van niet-woonruimtes in de Cronjé. 

 

4. Argumenten 

1. Vervolg op een eerder genomen raadsbesluit 

In de vergadering 29 juni 2022 stelde de raad reeds de Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 

Eigenaren Cronjé 2023 – 2027 vast. Deze verordening treedt alleen in werking als blijkt dater  

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

bedrijveninvesteringszones. De draagvlakmeting onder de vastgoedeigenaren heeft inmiddels 

plaatsgevonden. De afdelingsmanager van de afdeling Economie Cultuur Duurzaamheid en Wonen 

heeft vastgesteld dat er voldoende draagvlak is voor het voortzetten van de BIZ Eigenaren Cronjé in 

de periode 2023 – 2027. 

 

2. Er is voldaan aan alle voorwaarden t.b.v. het voorzetten van de BIZ in 2023-2027 

Er is voldaan aan de voorwaardengenoemd in: 

 Artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones 

 Artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones 

 Artikel 18 van de Verordening bedrijveninvesteringszone (BIZ) Eigenaren Cronjé  

2023 – 2027. 
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5. Uitvoering  

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

op www.overheid.nl. Door deze bekendmaking treedt de verordening in werking met ingang van 

1 januari 2023. De datum van ingang van de heffing is eveneens 1 januari 2023.  

 

Ook zal er een nieuwsbericht worden geplaatst. De vastgoedeigenaren in de Cronjé worden door 

middel van een persoonlijke brief op de hoogte gesteld van het in werking treden van de 

verordening. 

 

6. Bijlagen 

Bijlage 1: Besluit college van Haarlem bekendmaking voldoende steun 

Bijlage 2: Afschrift- (2022/1469749) proces verbaal uitslag draagvlakmeting BIZ Eigenaren Cronjé 

2023 - 2027 


