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BedrijvenInvesteringsZone  
Binnenstad Oosterhout
Het gezamenlijke financieringsmiddel om de  
aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad 
te versterken.



Eind oktober/begin november 2017 gaat u stemmen over een 
BedrijvenInvesteringsZone in de binnenstad van Oosterhout. 
In deze flyer informeren wij u over de belangrijkste zaken 
rondom een BIZ. 

Wat betekent een BIZ voor u?
>  U draagt bij aan een aantrekkelijke binnenstad door een  

financiële bijdrage te geven. Dit heeft als doelstelling: minder 
leegstand, meer bezoekers en een hogere waardering voor de 
binnenstad;

>   U krijgt hier concrete acties voor terug die de binnenstad aan-
trekkelijker maken, zoals extra sfeer en aankleding in de bin-
nenstad, de aanpak van leegstand en extra evenementen op 
koopzondagen. Ook krijgt u acties terug die de binnenstad pro-
moten, zoals www.proefoosterhout.nl;

>  Als ondernemer betaalt u minimaal € 200 en maximaal € 500 
per jaar. Als vastgoedeigenaren betaalt u minimaal € 50 en 
maximaal € 300 per jaar. 
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Waarom een BIZ?
In 2016 is de stuurgroep Bruisende Bin-
nenstad opgericht met het voornemen 
de betrokkenheid van ondernemers en 
vastgoedeigenaren in de binnenstad van  
Oosterhout te professionaliseren. De 
stuur groep hoort bij het uitvoerings-
programma Bruisende Binnenstad. In 
de stuurgroep nemen stakeholders uit  
het centrum zitting: winkel- en horeca-
onder nemers, vastgoedeigenaren en de  
gemeente. 

De stuurgroep investeert in de aantrek-
kelijkheid van de binnenstad, met als 
doelstelling minder leegstand, meer 
bezoekers en een hogere waardering. 
De gemeente Oosterhout financiert de  
stuurgroep in 2016 en 2017 met 
€200.000 en €100.000. 

Vanaf 2018 stelt de gemeente (met 
begrip vanuit de overige leden van de 
stuurgroep) echter als voorwaarde dat 
ondernemers en vastgoedeigenaren ook  
structureel gaan bijdragen aan het uit-
voeringsprogramma Bruisende Binnen-
stad. Uit het verleden blijkt namelijk dat  
een vrijwillige financiering van de onder - 
nemers niet toereikend genoeg is om 
projecten in de binnenstad blijvend uit 
te voeren. 

Hoe kan deze voorwaarde worden ge-
realiseerd? De stuurgroep streeft naar 
de invoering van een gezamenlijk finan-
cieringsmiddel voor ondernemers en 
vastgoedeigenaren: het Ondernemers-
fonds. Dit gebeurt in de vorm van een 
BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). 

Wat is een BIZ?
Een BIZ heeft een afgebakend gebied. 
Het is een uniek gezamenlijk financie-
ringsmiddel voor ondernemers en vast-
goedeigenaren. Zij kunnen met een BIZ 
investeren in de kwaliteit en beleving 
van de omgeving bij hun onderneming 
of pand. Dit versterkt het ondernemers-
klimaat en de economische aantrek-
kingskracht van de binnenstad. 

>  Het is een democratisch middel: iedere  
ondernemer en vastgoedeigenaar kan  
stemmen voor de invoering van een 
BIZ; 

>  Als de BIZ is ingevoerd, dan geldt de 
BIZ voor alle ondernemers en vast-
goedeigenaren binnen het afgebaken-
de gebied. Iedere ondernemer en vast - 
goedeigenaar in dit afgebakende ge-
bied zal dan een financiële bijdrage 
leveren voor het Ondernemersfonds.

>  Ondernemers en vastgoedeigenaren 
hebben zeggenschap over de totale 
financiële bijdrage die is opgehaald 
voor het Ondernemersfonds. Zij be-
steden die middelen aan projecten,  
zoals opgesomd in het Plan van Aanpak  
Samenwerking & Financiering Binnen-
stad Oosterhout.

>  De BIZ wordt opgericht voor een duur 
van drie jaar. Daarna is verlenging 
mogelijk.



Wat zijn de voordelen van een 
BIZ voor u?

>  Het verbetert de uitstraling van de 
omgeving bij uw onderneming of 
pand;

>  Het bevordert de waardevastheid van 
bedrijfspanden;   

>  Het verplichtende karakter van de BIZ 
(alle ondernemers en vastgoedeige-
naren betalen mee) zorgt voor con-
crete projecten, continuïteit en pro-
fessionaliteit;

>  De lasten worden gelijk verdeeld, om-
dat alle ondernemers en vastgoedei-
genaren in de binnenstad meebetalen 
(er zijn geen ‘free-riders’ meer).

>  Er is meer budget voor de langere 
termijn; 

>  Gezamenlijk aankopen zijn vaak goed-
koper en effectiever. Gezamenlijke in-
vesteringen komen ook eenvoudiger 
van de grond;   

>  Projecten kunnen eenvoudiger en 
professioneler worden uitgevoerd;  

>  Er kunnen duidelijke afspraken wor-
den gemaakt over ieders verantwoor-
delijkheid;

>  Het vergroot de onderlinge saamho-
righeid tussen ondernemers en vast-
goedeigenaren.  

Wanneer wordt de BIZ ingevoerd?
Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij 
de ondernemers en vastgoedeigenaren 
binnen het afgebakende gebied. Pas bij 
een bepaalde meerderheid aan stem-
men gaat de BIZ door:

>  De totale respons bij het stemmen is 
minimaal 50%;

>  Van alle respondenten is minimaal 2/3  
voor;  

>  En de voorstemmers vertegenwoor-
digen meer WOZ-waarde dan de tegen - 
stemmers; 

>  De totale respons van ondernemers is 
minimaal 50%; 

>  Van de ondernemers is minimaal 50% 
voor;  

>  De totale respons van de vastgoed-
eigenaren minimaal 50%;  

>  Van de vastgoedeigenaren is minimaal  
50% voor.



Hoogte van de bijdrage
Het tarief van de BIZ-bijdrage wordt 
vastgesteld aan de hand van de 
WOZ-waarde en kent een minimum en 
een maximum bedrag;
>  Ondernemers: het minimale bedrag

per object is € 200 per jaar. Het maxi-
male bedrag is € 500 per jaar. Er
wordt gewerkt met een differentiatie-
percentage van 0,00085 per € 1.000,- 
WOZ-waarde;

>  Vastgoedeigenaren: het minimale be-
drag per object is € 50 per jaar. Het
maximale bedrag is € 300 per jaar. Er
wordt gewerkt met een differentiatie-
percentage van 0,00045 per € 1.000
WOZ-waarde.

Als er een BIZ wordt ingevoerd, dan 
wordt met deze verdeling in totaal ruim 
€ 100.000 opgehaald voor het Onder-
nemersfonds. 
De gemeente zal bij de invoering van 
de BIZ opnieuw een finan ciële bijdrage  
geven (€ 150.000 per jaar). 

Organisatie
Als de BIZ wordt ingevoerd, dan wordt een 
stichting opgericht: Stichting Bedrijve-
nInvesteringsZone Binnenstad Ooster - 
hout (afgekort Stichting BIZ Binnenstad  
Oosterhout). Het bestuur van de BIZ 
zal bestaan uit vijf personen; drie leden 
afkomstig uit de achterban van onder-
nemers en twee leden afkomstig uit de 
achterban van vastgoed. 

Wat zijn de gevolgen als de BIZ er 
niet komt?
De noodzaak naar een BIZ is groot; 
zonder financiële bijdrage van alle be-
trokkenen is er geen toekomst voor het  
uitvoeringsprogramma Bruisende Binnen - 
stad. Alle projecten omtrent de binnen-
stad zullen noodgedwongen worden af-
gebouwd of stopgezet, zoals; marketing  
via www.proefoosterhout.nl, projecten 
die de beleving in de binnenstad ver-
sterken (paraplu’s, feestverlichting), 
evenementen tijdens koopzondagen, 
het meten van de prestaties zoals be-
zoekersaantallen etc. 



Afgebakend gebied BIZ
De volgende straten liggen in het hef-
fingsgebied van de BIZ in de binnenstad 
van Oosterhout:
>  Heuvel;
>  Heuveleind;
>  Binnenhofje;
>  Arendstraat;
>  Nieuwstraat;
>  Keiweg  

(tot aan kruising Mathilde straat);
>  Kerkstraat;
>  Markt;
>  Basiliekplein 

(tot aan kruising Torenplein);
>  Basiliekstraat
a>  Torenstraat  

(tot aan kruising Torenplein);
>  Klappeijstraat  

(tot aan kruising Mathildestraat);
>  Leijsenhoek  

(tot aan kruising Waterloostraat).

Plan van Aanpak Samenwerking 
& Financiering Binnenstad  
Oosterhout
Door een vertegenwoordiging van on-
dernemers en eigenaren is de laatste 
maanden hard gewerkt aan het Plan 
van Aanpak Samenwerking & Financier- 
ing Binnenstad Oosterhout. Hierin staat  
ook de volledige informatie over de BIZ  
beschreven. Het plan van aanpak kunt u 
lezen/downloaden op: 
www.oosterhout.nl/ondernemers/ 
bruisende-binnenstad/.
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