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dinsdag 30 november 2021
draagvlakmeting Bedrijfinvesteringszone (BIZ) Wassenaar Centrum
nee

Geachte Raad,
Op 12 oktober 2021 heeft u de verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Wassenaar 20222026, onder de opschortende voorwaarde van een vereiste meerderheid bij draagvlakmeting, per 1
januari 2022 vastgesteld (verordening ”bedrijveninvesteringszone Centrum 2022-2026 ”). Na het
vaststellen van de Verordening Bedrijveninvesteringszone pandeigenaren Centrum Wassenaar
2022-2026 door de raad, is er een draagvlakmeting uitgevoerd onder de pandeigenaren in het
centrum van Wassenaar. Via deze brief willen wij u informeren over de uitslag van deze
draagvlakmeting.
Onder de pandeigenaren in het centrum van Wassenaar zijn 159 stemmen verdeeld. In het
voortraject is door de Centrummanager zeer actief gelobbyd bij de pandeigenaren om ervoor te
zorgen dat iedereen ging stemmen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er 114 stemmen zijn
uitgebracht. Dit is een respons van 72%, waarmee de minimale respons van 50% is gehaald.
Om voldoende draagvlak te behalen, moet minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen ‘voor’ de
BIZ zijn. In dit geval betekent dit dat er minimaal 76 van de 114 stemmen voor de BIZ Wassenaar
Centrum moeten zijn. Uit de draagvlakmeting is gebleken dat er 78 stemmen voor en 33 stemmen
tegen de invoering van de BIZ in het centrum van Wassenaar zijn. Er waren 3 blanco stemmen.
De eis dat minimaal 2/3 van de uitgebrachte stemmen ‘voor’ moet zijn is daarmee gehaald. Tevens
blijkt dat de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers
waardoor er, conform de wettelijke bepalingen, voldoende draagvlak is voor de BIZ in het centrum
van Wassenaar.
De BIZ zal dan ook per 1 januari 2022 worden verlengd voor een periode voor 5 jaar.
Wanneer er tussentijds bevindingen te melden zijn, zullen wij u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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