Toelichting bij het aanslagbiljet Bedrijveninvesteringszone-bijdrage
De Wet op de bedrijveninvesteringszone maakt het voor gemeenten mogelijk een
gebiedsgerichte heffing in te stellen. De Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem (verder
vereniging) heeft de gemeente Doetinchem gevraagd om een dergelijke heffing voor
eigenaren in de binnenstad in te voeren. In deze toelichting leest u meer over de
bedrijveninvesteringszone (verder BIZ).
Wat is een BIZ?
Een BIZ maakt het mogelijk om alle vastgoedeigenaren van niet-woningen in de
binnenstad te laten bijdragen aan de economische ontwikkeling van de binnenstad. De BIZ
wordt ingevoerd voor een periode van vijf jaar. Er is elk jaar een evaluatie. In het vijfde
jaar wordt gekeken of er draagvlak is voor verlenging van de BIZ voor nogmaals 5 jaar.
Wat gebeurt er met het geld?
De gemeente int de BIZ-bijdragen en betaalt de opbrengst uit aan de vereniging. De
kosten die de gemeente moet maken voor de aanslagregeling worden hiervan
afgetrokken. De vereniging heeft als hoofddoel het vergroten van de vitaliteit en
aantrekkelijkheid van de binnenstad van Doetinchem. Op die manier wordt de waarde van
het vastgoed en de verhuurbaarheid positief beïnvloed. Om dit doel te realiseren heeft de
vereniging de volgende concrete actiepunten uitgewerkt:
•
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•
•
•
•
•
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bestrijden van leegstand;
ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers;
opzetten van een stimuleringsregeling;
stimuleren van wonen in de binnenstad;
organiseren van budget per straat;
vergroenen van de binnenstad;
visie op de binnenstad ontwikkelen;
verbeteren van de bereikbaarheid;
versterken van de samenwerking;
stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen.

Wat kost het?
De hoogte van uw BIZ-bijdrage hangt af van de waarde van uw WOZ-object en ligt tussen
€ 200,- en € 800,- per jaar per WOZ-object. De WOZ-waarde op 1 januari 2019 is bepalend
voor alle 5 belastingjaren. De tarieven gelden ook voor deze periode. Voor kantoren,
opslag en distributie, praktijkruimten en fabrieken geldt een gereduceerd tarief.
WOZ-waarde van
€ 1,€ 100.000,€ 200.000,€ 300.000,€ 400.000,€ 500.000,€ 600.000,-

WOZ-waarde tot
€ 100.000,€ 200.000,€ 300.000,€ 400.000,€ 500.000,€ 600.000,>

Tarief
€ 200,€ 300,€ 400,€ 500,€ 600,€ 700,€ 800,-

Gereduceerd tarief
€ 100,€ 150,€ 200,€ 250,€ 300,€ 350,€ 400,-

Hoe komt de BIZ tot stand?
De gemeenteraad van Doetinchem heeft eerst een belastingverordening voor de BIZ
vastgesteld. Hierin zijn alle zaken geregeld die belangrijk zijn voor de heffing en
invordering van de BIZ-bijdrage, zoals bijvoorbeeld de belastingplicht, de
heffingsmaatstaf, het gebied, de betalingstermijnen en het tarief. De verordening treedt

pas in werking als er voldoende draagvlak is. In november 2018 heeft de draagvlakmeting
plaatsgevonden. Het resultaat van de draagvlakmeting was positief. Daarmee is de
invoering van de BIZ voor de periode van 2019 tot en met 2023 een feit geworden.
Hebt u vragen?
Als u vragen hebt over de plannen van de vereniging dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de vereniging 06 – 17 70 12 17.
Hebt u vragen over het aanslagbiljet dan vindt u informatie op de achterzijde van het
biljet. Ook kunt u bellen met de gemeente Doetinchem. Het telefoonnummer is (0314) 377
377.

