
REGLEMENT DRAAGVLAKMETING BIZ HART VAN MAARSSEN 
 
Artikel 1 
Organisatie draagvlakmeting 
Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting in de zin van artikel 4 van de Wet op 
Bedrijveninvesteringszones op aan de Manager Ontwikkeling Leefomgeving & Economie. 
 
Artikel 2 
Bijdrageplichtigen en stemgerechtigden 
1. Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige wordt in de gelegenheid gesteld zich 

schriftelijk voor of tegen de inwerkingtreding uit te spreken. 
2. Als bijdrageplichtige worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de verordening 

daadwerkelijk een bijdrage verschuldigd zijn. 
3. Conform de Memorie van Toelichting bij de Wet op de Bedrijveninvesteringszones zijn de 

gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie de basis. 
4. Het bestuur van de BIZ-rechtspersoon wordt in de gelegenheid gesteld de gegevens van de WOZ-

administratie te controleren en correcties aan te dragen. 
5. Voorafgaande aan de draagvlakmeting wordt op de gemeentelijke website aangekondigd dat de 

draagvlakmeting wordt uitgevoerd. De straten binnen het afgebakende gebied worden vermeld. 
Ondernemers die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden via 
info@stichtsevecht.nl. 

 
Artikel 3 
Stembiljetten 
1. Voor de peiling van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten. 
2. Het stembiljet bevat: 

a. De wijze van heffing per ondernemer. 
b. De periode waarbinnen het stembiljet uiterlijk moet zijn ontvangen bij de gemeente 

Stichtse Vecht. 
c. Een uitleg over de BIZ. 
d. Een retourenvelop met antwoordnummer van de gemeente. 

3. De stembiljetten worden verstuurd per post. 
4. In afwijking van lid 3 heeft de BIZ-rechtspersoon de mogelijkheid om de stemformulieren uit te 

reiken aan de ondernemers binnen het BIZ-gebied. De uitreiking vindt plaats voor de 
ingangsdatum van de draagvlakmeting. 

 
Artikel 4 
Periode stemming en verlenging 
1. De stemming heeft plaats in de periode tussen maandag 13 februari 2023 en dinsdag 28 februari 

2023. 
2. De gemeente verstrekt een tussenstand van de draagvlakmeting op aanvraag van de BIZ-

rechtspersoon. 
3. De Manager Ontwikkeling Leefomgeving & Economie kan een verlenging van de draagvlakmeting 

verlenen tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, indien de BIZ-rechtspersoon hierom voor vrijdag 24 
februari 2023 verzoekt. 
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Artikel 5 
Ongeldige stemmen 
1. Stemmen die na 14 maart 2023 ontvangen worden zijn ongeldig. 
2. Stemmen die blanco, onduidelijk of anderszins foutief zijn ingevuld zijn ongeldig. 
 
Artikel 6 
Telling stemmen 
1. De stemmen worden geteld door drie medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht. Elke telling 

wordt tenminste eenmaal gecontroleerd. De telling vindt plaats onder leiding van de Manager 
Ontwikkeling Leefomgeving & Economie.  

2. De Manager Ontwikkeling Leefomgeving & Economie stelt het resultaat van de draagvlakmeting 
per BI-zone vast. 

3. De BIZ-rechtspersoon kan een hertelling verzoeken, uit te voeren door een notaris. De 
eventuele kosten voor een hertelling komen voor rekening van de aanvrager (BIZ-
rechtspersoon). 

 
Artikel 7 
Bekendmaking resultaat draagvlakmeting 
Het resultaat van de draagvlakmeting en eventueel de inwerkingtreding van de verordening wordt 
bekendgemaakt door publicatie op de website van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Artikel 8 
Niet voorzien gevallen 
De Manager Ontwikkeling Leefomgeving & Economie beslist over de betekenis van dit reglement en 
over de daarin niet voorziene gevallen. 
 
Artikel 9 
Inwerkingtreding, citeertitel en vervallen draagvlakreglement 
1. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. Dit reglement vervalt een maand na de draagvlakmeting (14 april 2023). 
3. Dit reglement wordt aangehaald als; Reglement draagvlakmeting BIZ Hart van Maarssen 2023. 


