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Samenvatting BIZ-plan eigenaren Centrum 2022 - 2026 
 
Wat is de algemene doelstelling van de BIZ? 
Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventer-
rein, waarbinnen bijdrageplichtigen gezamenlijk (collectief) investeren in de kwaliteit van hun be-
drijfsomgeving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op 
die van de gemeente.  
 
Wat is de ambitie van BIZ eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn? 
De BIZ Eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn gaat nu op voor een verlenging met de ambitie om 
te komen tot verdere verbeteringen van het winkelgebied. De BIZ heeft in haar ambitiedoelstellingen 
de volgende speerpunten opgenomen: 
- Aantrekkelijkheid Stadshart: meer beleving, langer verblijf, stimulering omzet, verhoging at-

tractieve waarde  
- Economische ontwikkeling, inclusief stimulans retail en horeca; 
- Recreatie en toerisme; 
- Werkgelegenheid; 
- Beperken van overlast en criminaliteit en veiliger gevoel voor de bezoeker; 
- Duurzaamheid, energietransitie, klimaat en waterberging; 
- Verduurzaming en waarde-ontwikkeling vastgoed; 
- Gezondheid; 
- Onderwijs en educatie; 
- Aantrekkelijkheid Alphen als stad om te wonen, te werken en te verblijven.  

 
Wat is het afgebakende gebied? 
Het BIZ-gebied bestaat uit: 
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Wie wordt aangeslagen en voor hoeveel? 
Wij definiëren de volgende bedrijven als BIZ-bijdrageplichtig:  
• Alle eigenaren van niet-woningen binnen het afgebakende gebied.  
• Een eigenaar met meerdere objecten in het gebied, is voor elk object bijdrageplichtig. 
 

Alle bijdrageplichtigen betalen jaarlijks een BIZ-bijdrage die via de gemeente Alphen aan den Rijn 
wordt geïnd. Dit bedrag wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging.  

De BIZ-bijdrage is een vaste bijdrage en bedraagt € 200,- per object. Eigenaren met meerdere objec-
ten betalen worden per object aangeslagen voor de BIZ-bijdrage.  

 

Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven? 
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van 248 objecten per jaar. Indien uiteindelijk blijkt dat 
er meer of minder bijdrageplichtigen zijn, worden de verschillen naar rato verdeeld over de verschil-
lende uitgaveposten. Het betreft een globale meerjarenplanning; actualiteit en eventuele bijsturing 
worden opgenomen in het BIZ-Jaarplan. 
 

Wat gaat BIZ Eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn doen, waar worden de inkomsten aan uitge-
geven? 
Onze ambitie is hoog! En noodzakelijk om met het Alphense Centrum de stap te maken naar een ho-
ger niveau, een binnenstad die toekomstbestendig is, optimaal rendeert op alle fronten en waarde-
ontwikkeling geeft. Met de BIZ gaan we, naast enkele activiteiten die we doorzetten uit de huidige 
BIZ, inzetten op diverse projecten die wij bundelen onder de volgende 4 hoofdthema’s: 

1. GROEN – Een centrum dat voorop loopt in groen en duurzaamheid 

2. GEEL – Alphen Glow zet de binnenstad in het licht  

3. ROOD – Een compact centrum klaar voor de toekomst met gratis prakeren 

4. BLAUW - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zegerplas 
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1. BIZ Eigenaren Stadshart Alphen aan den Rijn 
 

1.1. Doel CVCA en aanleiding BIZ-eigenaren 
CVCA staat voor Commercieel Vastgoed Centrum Alphen. Deze vereniging van eigenaren behartigt de 
belang van de vastgoedeigenaren in het Stadshart. Het doel van de CVCA is een goed functionerend 
Alphens Centrum waardoor de verhuurbaarheid en de waarde van het vastgoed gegarandeerd zijn. 
Daarom werkt de vereniging samen met alle partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren. De 
BIZ-bijdrage van de Vastgoedeigenaren zet de CVCA in om diverse punten te realiseren die bijdragen 
aan doelstelling. Dat is ook de reden dat er in 2016 is gestart met een BIZ-eigenaren. De wettelijke 
looptijd van vijf jaar voor de BIZ liep af op 31 december 2020. Vanwege Corona is er voor gekozen 
om de doorstart niet direct in gang te zetten, maar de doorstart in afstemming met de gemeente een 
jaar vooruit te schuiven. Met dit plan van aanpak wordt ingezet op de verlening van de BIZ voor de 
periode 2022 – 2026.  

1.2. Wat is een BIZ? 
BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone en is in de Wet op de bedrijveninvesteringszones als volgt 
geformuleerd:   

“Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventer-
rein, waarbinnen bijdrageplichtigen gezamenlijk (collectief) investeren in de kwaliteit van hun be-
drijfsomgeving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die 
van de gemeente. Alle bijdrageplichtigen betalen een gemeentelijke heffing die via de sector Belas-
tingzaken wordt geïnd. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing, die strekt ter bestrijding van de 
kosten die verbonden zijn aan collectieve activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die 
zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of 
de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De op-
brengst van de heffing, minus de perceptiekosten, wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) 
uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het 
plan staat door middel van een officiële stemming. Een BIZ is een instrument van, voor en door onder-
nemers”. 

De belangrijkste voordelen van een BIZ zijn: 

• Democratisch: alle ondernemers worden verzocht te stemmen; 
• Geen freeriders: iedere ondernemer betaalt mee; 
• De gemeente int het geld; 
• Ondernemers vormen een blok richting gemeente en externe partijen; 
• Een veiliger en beter georganiseerd winkelgebied. 

 
Zie bijlage 1 voor het traject van de totstandkoming van een BIZ en alle voordelen van een BIZ.  

 

1.3. Wat houdt de BIZ in voor vastgoedeigenaren in het Alphense Centrum 
Net als de winkeliers in het Stadshart waarvoor een aparte BIZ gebruikers in het leven is geroepen, 
mogen ook vastgoedeigenaren elke vijf jaar hun stem uitbrengen. Vastgoedeigenaren dragen met 
een vaste bijdrage per jaar bij aan de verbetering van het Stadshart en de uitvoering van de ambities 
die zijn vastgelegd in het BIZ-plan en verderop uitgebreid worden benoemd. Bunt u vastgoedeige-
naar, maar ook winkelier of ondernemer in het Stadshart, dan  moet u de BIZ-bijdrage 2 keer betalen. 
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De BIZ wordt geind door de gemeente en in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de CVCA. De 
CVCA gebruikt het geld van de vastgoedeigenaren voor de activiteiten in dit plan.  
 

1.4. De BIZ eigenaren Centrum Alphen aan den Rijn tot nu toe - resultaten 
Bij de start van de BIZ eigenaren in 2016 heeft de CVCA activiteiten benoemd waarmee bijgedragen 
zou worden aan projecten uit het Convenant ‘Versterking economische positie centrum’, een conve-
nant gesloten tussen de CVCA, de VOC, Stichting Centrummanagement en de gemeente Alphen aan 
den Rijn. In 2016 zag dat plaatje er als volgt uit: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen 5 jaar heeft de BIZ o.a. het volgende gedaan en bereikt:  

- Participatie in het centrummanagement; 
- Hanging baskets langs de panden inclusief meerjarige onderhoudsovereenkomst; 
- Investering in drijvende pontons Aarkade die werken als een drijvend podium voor een di-

verse programmering in het Stadshart (in bestelling); 
- Meerjarenverplichting voor de feestverlichting in het centrum op de aanlooproutes en aan-

rijdroutes, aanvullend op de straten waarbij de VOC de feestverlichting voor haar rekening 
neemt, zodat het hele Stadshart is voorzien van feestverlichting;  

- Bijdrage aan marketing en diverse evenementen ter promotie van het Stadshart, creeren 
draagvlak en de samenwerking, waaronder het Romeins Weekend, het Koop Lokaal initiatief 
en diverse publicaties, waaronder in IntoBusiness Alphen en eindejaarsmagazine;  

- Actieve betrokkenheid bij het visieplan en Uitvoeringsplan Vitaal Stadshart, waar we ook op 
inspelen met het plan van aanpak 2022-2016; 

- Belangenbehartiging.  

Daarnaast zijn er een aantal reserveringen gedaan ten behoeve van duurzame investeringen op de 
lange termijn. Het BIZ-plan was enerzijds gericht op het stimuleren van activiteiten met een 
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kort/tijdelijk effect, maar benadrukte ook het belang van sparen voor duurzame investeringen met 
lange duurzame aspecten. Denk bijvoorbeeld aan  de realisatie van diverse onderdelen uit het Visie-
plan en Uitvoeringsplan Vitaal Stadshart.  

Daarnaast hebben de gevolgen van COVID-19 en de coronamaatregelen sterke invloed gehad op de 
ontwikkelingen in de wereld van de retail en ontwikkelingen in winkelgebieden extra versneld, waar-
door het goed was om bepaalde investeringen naar achteren te schuiven, zodat ze samen kunnen 
vallen met een integrale verbetering van het centrum en daarom meer effect zullen hebben dan als 
losstaande actie. Onderwerpen als branchering, stimuleren en vergroten van de leefbaarheid van 
wonen in het Centrum (onder meer wonen boven winkels), bezoekersstromen worden daarom sinds 
2020 als een pakket ingebracht in de verkenning van een bredere doorontwikkelingsaanpak voor een 
toekomstbestendig Stadshart.  

1.5. Verlenging BIZ eigenaren Centrum Alphen aan 
den Rijn 2022-2026 
De vijf-jaarsperiode van de BIZ eigenaren is eind 2020 geein-
digd. Om de activiteiten van de BIZ te continueren en te in-
vesteren in een binnenstad die klaar is voor de toekomst, is 
verlenging van de BIZ noodzakelijk. Alleen dan komen er vol-
doende middelen beschikbaar om activiteiten in gang te zet-
ten. Zonder verlenging komen niet alleen de diverse inspan-
ningen waar we de afgelopen jaren in hebben geinvesteerd 
te vervallen, maar kunnen we de ambitie die nodig is voor 
het centrum van Slphen ook niet realiseren, omdat de kos-
ten hiervan simpelweg niet opgebracht kunnen worden door 
een vereniging met vrijwillig lidmaatschap.  

In dit BIZ-plan worden de activiteiten beschreven en de am-
bities die we de komende jaren willen realiseren. Dit plan 
heeft een doorlooptijd van 2022 tot en met 2026. 

1.6. Proefpeiling 
In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn is voor de beoogde verlenging van de BIZ geen 
proefpeiling noodzakelijk. De BIZ-verlenging krijgt doorgang als bij de formele stemronde eind 2021 
aan alle volgende punten wordt voldaan:  

• Meer dan 50% van de bedrijven dient te stemmen;  
• Minimaal 2/3 van die stemmers dient vóór de BIZ te stemmen;  

 

1.7. Doelstellingen en speerpunten 2022-2026 
Hoofddoelstelling van de BIZ-eigenaren 2022-2016 is zorgen voor een goed functionerend Alphens 
Centrum waardoor de verhuurbaarheid en de waarde van het vastgoed gegarandeerd zijn. Onze am-
bitie is hoog! En noodzakelijk om met het Alphense Centrum de stap te maken naar een hoger ni-
veau, een binnenstad die toekomstbestendig is, optimaal rendeert op alle fronten en waarde-ontwik-
keling geeft. Verbetering van de aantrekkelijkheid en uitstraling van het Stadshart, economische ver-
sterking, vergroten van de beleving, aantrekken bezoekers, investeren in groen en duurzaamheid, 
benutting van het toeristisch perspectief, horen daar onder meer bij.  
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Met de BIZ gaan we, naast de vaste elementen als diverse verenigingskosten en participatie in stich-
ting Centrummanagement, inzetten op diverse projecten die wij bundelen onder de volgende 4 
hoofdthema’s en hoofdspeerpunten die we verder toelichten in hoofdstuk 3: 

1. GROEN – Een centrum dat voorop loopt in groen en duurzaamheid 

2. GEEL – Alphen Glow zet de binnenstad in het licht  

3. ROOD – Een compact centrum klaar voor de toekomst met gratis prakeren 

4. BLAUW - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zegerplas 

1.8. Gebiedsafbakening & Definitie bijdrageplichtigen 
De gebiedsafbakening betreft de dezelfde begrenzing als gehanteerd bij de BIZ-periode 2016-2020. 
Het geheel vormt een logisch, aaneengesloten winkelgebied. Het BIZ-gebied eigenaren Centrum Al-
phen is terug te vinden in bijlage 2. 
 
Definitie bijdrageplichtigen 
In overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn is de BIZ-definitie voor bijdrageplichtigen over de 
periode 2022-2026 als volgt geformuleerd: 
• Alle eigenaren van een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend binnen het 

BIZ-gebied;  
• Vrijstelling wordt gegeven aan o.a.: 

o Onbebouwde kavels en objecten in aanbouw; 
o Transformatiehuizen en zendmasten; 
o Nutsvoorzieningen. 

 
De zone telt naar de stand van 1 januari 2021 ca. 248 objecten. Hiervan dient > 50% – te weten 125 
stemgerechtigden – een geldige stem uit te brengen tijdens de formele draagvlakmeting. Van deze 
stemmen dient 2/3 – te weten 84 stemgerechtigden – voor de invoering van de BIZ te zijn. 
  

1.9. Organisatiestructuur & Werkwijze 
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de vastgoedeigena-
ren. Minimaal tweederde van de leden van het bestuur bestaat uit beoogde bijdrageplichtigen in het 
gebied, zoals wettelijk verplicht is. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het BIZ-
plan, werken hiervoor samen met de gemeente en andere (overheids-)partijen en informeren de ach-
terban over de ontwikkelingen en de boekhouding. Hiervoor wordt jaarlijks een ondernemersbijeen-
komst georganiseerd, zodat het draagvlak onder de ondernemers blijvend is. 

Het verenigingsbestuur bestaat uit de volgende leden: 
• Marlon van der Haven (voorzitter) 
• Michiel Wijnans, BDO (penningmeester) 
• Harriet Bijl-Atsma (secretaris) 
• Johan Westmaas 
• John Vermeer 
• Kim Rimmelzwaan  
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1.10. Monitoring & Evaluatie  
De BIZ-vereniging zorgt ervoor dat door het bestuur jaarlijks een begroting wordt vastgesteld 
voor de uitvoering van de activiteiten in het daaropvolgende jaar. Na het eerste jaar wordt jaar-
lijks in het bestuur van de stichting rekening en verantwoording afgelegd over de uitgaven voor 
de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar aan de gemeente Alphen aan den Rijn 
en aan alle bijdrageplichtige vastgoedeigenaren. Ook zorgt de vereniging ervoor dat alle bijdrage-
plichtigen kosteloos kennis kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verantwoording. 

Het bestuur van de vereniging zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van ba-
ten en lasten over te gaan voor de BIZ, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan 
te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige 
brengt van zijn onderzoek een verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af. 
Voor het afhandelen van de financiële verantwoording zijn kosten in de begroting opgenomen. 

Het bestuur van Vereniging voor Commercieel Vastgoed Centrum Alphen is bevoegd te besluiten 
tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van register-
goederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een ander verbindt. Deze besluiten kunnen slechts worden genomen met een meer-
derheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 
minste drie vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 
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2. Thema’s & Activiteiten 
Naast de BIZ-activiteiten die we doorzetten uit de vorige periode, zetten we voor de BIZ 2022-2016 
extra in op een viertal thema’s met bijbehorende activiteiten. Thema’s en acties die naar ons idee 
noodzakelijk zijn om het Stadshart echt naar een hoger niveau te tillen. Inspringend op het Visieplan 
en Uitvoeringsplan Vitaal Stadshart of zelfs aanvullend op om een extra toegevoegde waarde te ge-
ven. Activiteiten die minimaal bijdragen aan de waarde-vastheid van het vastgoed, en strevend naar 
waarde-ontwikkeling.  
 

2.1. Welke BIZ-activiteiten uit de vorige BIZ-periode zetten we door? 
- Participatie in het centrummanagement; 
- Bestuurskosten; 
- Administratiekosten; 
- Nieuwsbrieven en promotie; 
- Bijdrage kerstverlichting (zie onder ‘geel’) 

 

2.2. Nieuwe thema’s en BIZ-activiteiten in 2022-2016 
Zoals gemeld, onze ambitie ligt hoog, maar in onze ogen noodzakelijk om het Stadshart klaar te ma-
ken voor de toekomst. Onze ambitie is hoog! En noodzakelijk om met het Alphense Centrum de stap 
te maken naar een hoger niveau, een binnenstad die toekomstbestendig is, optimaal rendeert op alle 
fronten en waarde-ontwikkeling geeft. Met de BIZ gaan we inzetten op diverse projecten die wij bun-
delen onder de volgende 4 hoofdthema’s: 

1. GROEN – Een centrum dat voorop loopt in groen en duurzaamheid 

2. GEEL – Alphen Glow zet de binnenstad in het licht  

3. ROOD – Een compact centrum klaar voor de toekomst met gratis prakeren 

4. BLAUW - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zegerplas 

 

2.2.1. “GROEN” – een centrum dat voorop loopt in duurzaamheid en Groen 
 

Onze visie: een groene en duurzame binnenstad 
Het centrum is dorps met stadse voorzieningen: een over het geheel genomen levendig deel van de 
stad waar het goed wonen, werken, uitgaan en recreëren is. Met een groot en hoog voorzieningenni-
veau, zowel op het goed van winkels, horeca als sociaal culturele voorzieningen. Een middelgrote 
binnenstad zoals het Stadshart vraagt tegenwoordig echter nog om een extra plus en een bredere 
reden om er te verblijven: een aantrekkelijke groene verblijfsomgeving. In het omgeving rond het 
centrum komt wel veel groen voor, zoals het Rijnstroompark, het Burgemeester Visserpark, Hazeveld 
en Park Zegersloot. Echter, in het centrum oogt het stenig en grijs. Een belangrijk speerpunt van 
CVCA is dan ook het versterken van een prettige en aantrekkelijke verblijfsomgeving, waaronder het 
vergroenen van het winkelgebied, zowel binnen als buiten het pand. Vastgoedeigenaren spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van het centrum. Er worden jaarlijks uitvoerende maatregelen ge-
nomen om de positieve beleving van het centrum te verhogen en de sfeer te verbeteren. Op die ma-
nier dragen we als vastgoedeigenaren ook gezamenlijk bij aan de duurzaamheidsopgave waar we de 
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komende jaren met diverse partijen voor aan de lat staan, zowel met ons vastgoed als in de verblijfs-
klimaat buiten de panden.  

 
Een duurzaam winkelpand betekent een aantrekkelijk winkelpand: aantrekkelijk voor huurders van-
wege laag energieverbruik, een aangenaam binnenklimaat en een gezonde omgeving voor winkel-
personeel; en aantrekkelijk voor consumenten omdat het een plezierige retailervaring biedt. Duur-
zaamheid zorgt voor continuïteit en stabiliteit voor vastgoedeigenaren. En belangrijk is dat duurzame 
winkels een lagere milieu-impact hebben dankzij hun energie-efficiëntie en lagere niveaus van afval-
productie, waardoor de CO2-uitstoot voor het Alphense centrum wordt verminderd.     
 
Als CVCA willen we de belangen van vastgoedeigenaren zo goed mogelijk tegemoet komen door win-
kels en winkelgebieden te creëren die zowel vanuit financieel als vanuit maatschappelijk perspectief 
waarde op lange termijn hebben, en dit op een verantwoorde manier te bereiken met betrokken en 
bewuste partners en vastgoedeigenaren. 
 
Wat gaan we hiervoor doen in de BIZ 2022-2026?  
De visie van de CVCA is om de belangen van vastgoedeigenaren te behartigen door een aantrekkelijk, 
duurzaam en economisch goed functionerend stadscentrum te verkrijgen en te behouden. Om deze 
doelen te bereiken heeft de CVCA beleid ontwikkeld rond drie thema’s: 
 

Vastgoed  Belangen vertegenwoordigen en vastgoedeigenaren stimuleren om duurzame 
investeringen te doen in hun portefeuille om winkelpanden en een winkelgebied 
te creëren die zowel vanuit financieel als vanuit maatschappelijk perspectief 
waarde op lange termijn hebben, en dit op een verantwoorde manier te bereiken 
met betrokken en bewuste partners en vastgoedeigenaren. 

Partners Duurzame partners in langdurige relaties door afstemming, informatie-ontsluiting 
(onder andere het MVO-beleid van CVCA, specialistische kennis delen, presenta-
ties geven, MVO te prioriteren op geplande ledenbijeenkomsten) en concrete af-
spraken te maken op het gebied van duurzaamheid. 

Planeet Bijdrage aan natuur, maatschappij en milieu. In Nederland is vastgoed goed voor 
ruim 35% van de totale uitstoot van broeikasgassen. 
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Per thema wordt aangegeven welke activiteiten en projecten binnen de BIZ hiervoor opgepakt wor-
den.  
 
a. Stimuleren vergroenings-activiteiten in het Centrumgebied (thema planeet) 

CVCA neemt deel aan initiatieven om het centrum aantrekkelijker en leefbaarder te maken en draagt 
bij aan de samenleving door deel te nemen in toekomstbestendige projecten. Denk hierbij al con-
creet aan: 
- Hanging baskets; 
- Groen icoon Alphen; 
- Vastgoedeigenaren stimuleren om te investeren in energie-besparingsmaatregelen; 
- CVCA-nieuwsbrief met tips en adviezen; 
- Communicatiekalender i.s.m. VOC en centrummanager. 

-  
CVCA steunt de vergroeningsplannen voor het Stadshart zoals deze nu verder worden ontwikkeld 
door onder meer de gemeente, mede geinspireerd vanuit het Visieplan Vitaal Stadshart waar de 
CVCA als een van de hoofdpartners aan de voet van heeft gestaan. De CVCA gelooft in een groen Al-
phens Centrum en de bijdrage die dit kan leveren voor de beleving, de bezoekfrequentie en de ver-
breding van de functie die het Stadshart nu heeft. En daarmee voor het economisch functioneren 
van het Centrum. Daarnaast levert groen een bijdrage aan diverse uitdagingen waar ook het Centrum 
mee kampt, zoals hittestress, overstromingen bij teveel regenval, en een slechter wordende biodiver-
siteit. Uitdagingen die op termijn ook effect hebben op het vastgoed.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. % groene labels (thema vastgoed) 
Alle winkels en horecagelegenheden in het Alphense centrum zijn energielabel gecertificeerd. Een 
groot deel van deze panden bevindt zich in het historische stadscentrum en is vooroorlogs gebouwd 
(en vaak dus slechte isolatiewaarde). CVCA wil inzichtelijk maken welke energielabels op dit moment 
zijn afgegeven voor de panden in het gebied Centrum. Op basis van deze informatie kan doelgericht 
gekeken worden hoeveel panden een ‘Green Label’ bezitten (energielabel C of beter), kunnen we in-
zicht krijgen in de uitdaging en kunnen we de voortgang volgen. Om het aandeel van Green Label 
panden te vergroten, richt CVCA zich tot de eigenaren voor het duurzaam renoveren van de panden.  
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c. Stimulering investeringen energie-besparingsmaatregelen bij eigenaren (thema vastgoed) 
CVCA neemt hierin graag een adviserende en informerende rol. Daarbij kan onder meer worden ge-
dacht aan het voorleggen van verschillende ‘groene’ oplossingen, zoals LED-verlichting, hoogrende-
mentsketels, duurzame buitenmuren, energiezuinige beglazing, zonnepanelen, waterbesparend sani-
tair en sedumdaken. Daarnaast zet de CVCA zich in om expertise en informatie te verspreiden, onder 
meer via bijvoorbeeld de nieuwsbrief, nieuwsitems, en het uitnodigen van sprekers op dit thema.  
Indien gewenst en op basis van het animo kan hier zelfs gezamenlijk op ingekocht worden.  
 
d. Duurzame gemeenschap (thema partners) 

CVCA richt zich op een gezonder en aantrekkelijker Centrum en winkelgebieden door lokale initiatie-
ven, zoals Tiny Forests en het vergroenen van openbare ruimtes te ondersteunen.  
 
e. Afstemming met de gemeente (thema partners) 

Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en de CVCA is noodzakelijk op het ge-
bied van vergroening en verduurzaming. Van belang is dat lopende ontwikkelingen en het beleid van 
de gemeente met elkaar worden afgestemd. Op deze manier versterken partijen elkaar.  

 
f. Stimuleren investeringen energie-besparingsmaatregelen bij huurders (thema partners) 

Naast een adviserende rol aan de vastgoedeigenaren kan de CVCA als partner ook huurders advise-
ren over verduurzamingsmaatregelen in hun winkel. Bewustwording creëren doen we door voorlich-
ting te geven, mee te denken in duurzaamheidsclausules in huurovereenkomsten, om op die manier 
de huurder te motiveren om ook hun bijdrage te leveren. CVCA zal zich in samenwerking met VOC 
gaan kijken hoe de informatie en advisering het beste ingezet kan worden. Kennis over de ervaringen 
van huurders en de retailmarkt is waardevol en zal meer inzicht geven. 
 

2.2.2. “GEEL” – Alphen Glow: stimuleren extra verlichting in het centrum 
 

Onze visie: pilot Alphen Glow 
De CVCA heeft onder meer als doelstelling om de waarde van commercieel vastgoed in het centrum 
van Alphen aan den Rijn te behouden. Het aantrekkelijker maken én houden van het verblijfsgebied 
levert daar een essentiele bijdrage aan. Verlichting geeft sfeer/beleving in de winkelstraten, waar-
door het gezelliger wordt om in het centrum te (ver)blijven, ook in donkere perioden en in tijden dat 
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winkels om welke reden dan ook (verplicht) gesloten zijn. Daarnaast draagt goede verlichting ook bij 
aan (het gevoel van) veiligheid, onder andere met beperking van overlast en criminaliteit.  
 
De afgelopen jaren heeft de CVCA onder meer een bijdrage geleverd aan diverse (tijdelijke) verlich-
tingsplannen in het centrum, zoals kerstverlichting en de verlichte bomen in de Paradijslaan en op de 
Aarkade. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de sfeer in het centrum. Nu is het zaak om 
aanvullend meer permanente verlichting aan gevels en in de openbare ruimte te stimuleren, 
 
Een gezamenlijke opgave, waarbij ook afstemming van alle verlichting en armaturen van belang is om 
op termijn een eenheid in verlichting te laten ontstaan. De vastgoedeigenaren kunnen hier een grote 
bijdrage aan leveren door mee te doen en mee te denken aan een gezamenlijk verlichtingsplan.  
Om deze reden is er dan ook een onderdeel GEEL (licht) aangebracht in het plan en starten we met 
een pilot.  
 

Alphen “Glow” brengt sfeer én geeft in de toekomst de mogelijkheid tot een lichtkunstevenement in 
ons centrum. De CVCA heeft Edward Boegheim, de lichtarchitect van B3D, opdracht verstrekt om in 
samenwerking met de CVCA een eerste opzet te maken voor een mogelijk verlichtingsplan voor het 
centrum van Alphen. Een plan waarbij rekening wordt gehouden met eventuele mogelijke toekom-
stige vernieuwende activiteiten. Bij de opzet van dit plan wordt in ieder geval rekening gehouden 
met onderstaande uitgangspunten:  

• Vastgoedeigenaren moeten de keuze hebben uit meerdere soorten verlichtingsarmaturen, 
passend bij hun vastgoed. Dit wordt aangeboden in een soort optie-/keuzeboekje, waarin 
ook de prijzen vermeld staan; 

• De verlichting in deze armaturen moeten meerdere kleurkeuzes hebben, om de straat in een 
bepaalde kleur te kunnen zetten en dus een extra attractief element toe te voegen; 

• De verlichting/armaturen moeten in de toekomst met andere verlichting/armaturen in de 
straat kunnen communiceren, zodat deze ingezet kan worden op dagen als bijvoorbeeld Ko-
ningsdag (gehele straat in het oranje) en Bevrijdingsdag (de straat in de kleuren rood-wit-
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blauw). Kleurenvariatie en thema’s net zoals de oude PTT-toren in het Rijnhavengebied, in-
middels een “begrip” geworden in Alphen. 

• De verlichting moet samen gaan met groen; 
• Ook zal er rekening gehouden moeten worden met bepaalde type bekabeling die gebruikt zal 

gaan worden om de communicatie te bewerkstelligen. 
 
De CVCA is van mening dat de uit-
werking van een dergelijk plan 
sfeer kan brengen in het centrum, 
waardoor we meer mensen naar 
het centrum trekken en het cen-
trum een aantrekkelijke, veiligere, 
gezelligere en fijne omgeving 
wordt om langer in te verblijven. 
En ook waarde toegevoegde voor 
recreatie en toerisme. Daarnaast 
hopen wij dat dit een opstap is 
om in de toekomst te kunnen kij-
ken naar evenementen/festivals 
in het centrum, een Alphense Kunstroute en een vaste wandelbeleving met lichtkunst (eventueel ge-
koppeld aan een thema), waarbij gebruik gemaakt kan worden van het licht. Naar voorbeeld van on-
der meer Amsterdam en Eindhoven.  
Zodra het eerste plan verder uitgewerkt is en gedurende de pilot,gaan wij ook in gesprek met de ge-
meente om te kijken of de openbare verlichting ook in het plan betrokken kan worden en om samen 
tot een goede nadere uitwerking te komen van een totaal lichtplan, waarbij ook rekening gehouden 
is met eventuele benodigde vergunningen. 
 
Met de BIZ zetten we voor GEEL in op: 

- Planontwikkeling Alphen Glow; 
- Bijdrage aan de pilot (ook aan locaties die niet tot een eigenaar behoren); 
- Prolongeren bijdrage aan de feestverlichting op locaties in het centrum waar deze niet door 

de VOC wordt geregeld. 
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2.2.3. “ROOD” – Compact centrum met gratis parkeren 
 

Visie op ‘rood’: het compacter maken en parkeren 
Het onderwerp compacter maken van het Centrum staat al flink wat jaren op de agenda. Het Stads-
hart is groot en je merkt dat de klant een beperkte actieradius heeft in haar winkelroute. Daarnaast 
heeft het retaillandschap de afgelopen jaren niet stilgestaan, en zien we in steeds meer binnenste-
den een verkleuring van functies ontstaan. Simpelweg omdat de klant een grote keuze heeft in de 
omgeving en mobiel is. Dat geldt ook zeker voor Alphen en het Alphense Centrum. De Alphense klant 
gaat voor funshoppen niet meer automatisch naar het Alphense Centrum, panden staan leeg, nieuwe 
invulling ligt niet voor het oprapen. COVID-19 heeft er voor gezorgd dat ontwikkelingen ten aanzien 
van de retail in een versnelling zijn geraakt en daarnaast is het nog steeds ongewis welk effect het zal 
gaan hebben op de horeca en de retail op termijn. Het onderwerp compacter maken van het Cen-
trum moet dus nu meer dan ooit op de agenda staan, zodat we vroegtijdig kunnen anticiperen en 
niet achter de feiten aan gaan lopen met een nog grotere leegstand en minder bezoekers tot gevolg. 
Niets doen is geen optie willen we het Alphense Centrum levendig houden en economisch rendabel, 
voor eigenaar, voor huurder. Met het Visieplan en Uitvoeringsplan Vitaal Stadshart zet de CVCA zich 
samen met de samenwerkingspartners al in voor een grotere beleving, een hogere attractiviteit en 
een langer verblijf, maar de grootte van het centrum en de functie-verbreding en omzetting zijn 
daarin nog minder belicht.  
Daarnaast speelt al jarenlang het onderwerp parkeren. Het Alphense Centrum kent als een van de 
weinige winkelgebieden in Alphen aan den Rijn betaald parkeren. Eerdere pilots met korting op de 
parkeerkosten in het Centrum heeft laten zien dat bezoekers dan langer verblijven en vaker komen. 
Toch is het 1,5 uur gratis parkeren nog steeds niet van de grond gekomen in het Stadshart.  

 
Wat gaan we hiervoor doen in de BIZ 2022-2026?  
 
a. Plan maken voor het compacter maken van het Centrum 

Kortom, het is nu van belang om te kijken naar diversiteit en te zorgen voor een gezond winkelge-
bied. Dat betekent ook nadenken over het centreren van het winkelgebied en transformatie. CVCA 
wil hier samen met de gemeente, VOC, VOA en Stichting Centrummanagement op korte termijn een 
plan voor maken. Een plan waarin iedere partij zijn verantwoordelijkheid pakt en waarbij een natuur-
lijke transformatie voorop staat (daar waar een pand leeg staat of leeg komt) en er niet wordt 
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uitgegaan van pressie. Voor de hand liggend is daarbij om onder meer de entreestraten onder de 
loep te nemen, zoals de Raadhuisstraat, Hooftstraat, St. Jorisstraat en Castellumstraat. Ook wonen 
boven winkels is een onderwerp dat de CVCA graag aankaart hierin. De CVCA is daarbij voornemens 
om ook bij de gemeente te lobbyen voor bijdragen, compensatieregelingen en subsidieregelingen. 
Vanuit de BIZ dragen we bij aan: 

- Planvorming; 
- Bijdrage in verhuiskosten. 

 
b. Inzetten op gratis parkeren  

Daarnaast blijft de CVCA een groot voorstander van voldoende parkeervoorzieningen en gratis parke-
ren. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat gratis parkeren een positieve bijdrage levert aan 
het aantal bezoekers. Gezien het feit dat de overige winkelgebieden in Alphen aan den Rijn geen be-
taald parkeren kennen, gaat dat zeker op voor de Alphense binnenstad. Veel bewoners wijken nu na-
melijk uit naar andere winkelgebieden en winkelsteden in de omgeving. Op basis van de gesprekken 
van de afgelopen periode met de gemeente lijkt 1,5 uur onbetaald parkeren nu echt dichterbij te ko-
men. Een en ander is nog afhankelijk van een besluit van de gemeenteraad. Ongeacht de uitkomst 
blijft de CVCA strijden voor gratis parkeren. Als het voorstel dat naar de raad gaat sneuvelt, gaat de 
CVCA zich dan ook alsnog hard maken voor een BIZ Parkeren.  
 

2.2.4. BLAUW - Ontwikkeling van groen en blauw en vaarweg Centrum naar Zeger-
plas 
 

Visie op Blauw: een blauwe verbinding en watermanagement 
Ooit waren wij de meest groene gemeente van Nederland en dat kunnen wij wederom worden. Zo-
wel door in te zetten op een complete vergroening van het Stadshart met een watermanagementsys-
teem dat hiervoor nodig is, als ook op het gebied van recreatie en toerisme hebben we een krachtig 
uitgangspunt. Het water van de oude Rijn, evenals het omliggende plassen- en slotengebied, heeft 
een blauwe aantrekkingskracht die vergelijkbaar is met de Friese meren.  

 
Aanvullend op de plannen voor watermanagement zoals benoemd in het uitvoeringsplan Vitaal 
Stadshart en uitgewerkt door de gemeente, beveelt het bestuur van de CVCA aan om de economi-
sche dynamiek in de recreatieve/toeristische sector te stimuleren en te ontwikkelen met behulp van 
het element water. Daarmee kunnen tevens marktpartijen worden verleid om onder meer te inves-
teren in de ontwikkeling van verblijfsvoorzieningen, zodat langer verblijven wordt gestimuleerd, met 
Archeon en Avifauna als extra versterking in de rug. Langer verblijven zorgt ook voor een extra eco-
nomische stimulans voor lokale ondernemers, omdat bezoekers ook graag gebruik maken van onder 
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meer horeca-voorzieningen en winkels. Het bestuur adviseert daarnaast om Archeon en Avifauna te 
faciliteren in hun uitbreidingsplannen en om hen te koppelen aan de toeristische groene potentie 
van Boskoop.  
 

Een concreet voorstel als eerste stap in het enthousiasme-
ren van inwoners en marktpartijen en het creeren van 
draagvlak is om het Aarkanaal door te trekken naar de Ze-
gerplas, waardoor er een vaarwegrondje door het centrum 
gecreëerd wordt. Deze directe verbinding is er nog niet, on-
der meer door een fysieke ‘barriere’ in de vorm van twee 
duikers die een rechtstreekse verbinding momenteel niet 
mogelijk maken. De CVCA gelooft er in dat een directe ver-
binding niet alleen zorgt voor meer recreatie over het water 
en bezoek aan het Stadshart via het water (en dus voor om-

zet voor de lokale horeca en winkels), maar ook dat de uitbreiding met verblijfsmogelijkheden (en 
daar heeft Alphen aan den Rijn gebrek aan) langs de route zorgt voor extra bezoekers, recreanten en 
toeristen in het Stadshart. De relatief lage investering (€ 6-8 miljoen) staat dan ook niet in verhou-
ding tot de uiteindelijke meerwaarde voor het centrum en de recreatieve watersport. 
 
Wat gaan we hiervoor doen in de BIZ 2022-2026?  
Vanuit de BIZ eigenaren willen we een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren voor de verbinding 
van het Aarkanaal naar de Zegerplas, waarmee de CVCA niet alleen de gesprekken aan kan gaan met 
de gemeente, de provincie, en overige stakeholders, maar ook potentiele investeerders kan interes-
seren. Op dit moment wordt er voor de uitvoering van het onderzoek gedacht aan de inzet van een 
bureau met expertise op dit gebied (offertetraject), maar daar waar mogelijk/wenselijk spant de 
CVCA zich in om bij de verkenning onderwijs aan te haken voor dit vraagstuk.  
 

2.2.5. Maatschappelijke thema’s waaraan we bijdragen 
 

 Groen Geel Rood Blauw 
Economische ontwikkeling, incl. stimulans retail en horeca     
Aantrekkelijkheid Stadshart: meer beleving, langer verblijf, 
stimulering omzet, verhoging attractieve waarde 

    

Werkgelegenheid     
Waarde-ontwikkeling vastgoed     
Recreatie en toerisme     
Duurzaamheid, klimaat en energietransitie     
Verduurzaming vastgoed     
Gezondheid     
Aantrekkelijkheid Alphen als stad om te wonen, werken en 
verblijven 

    

Onderwijs     
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3. Planning van inkomsten & uitgaven 
 

3.1. Verwachte inkomsten 
De te verwachten inkomsten van BIZ eigenaren Cen-
trum Alphen aan den Rijn bestaan uit: 
 
a. BIZ-bijdragen van de bijdrageplichtigen:  

De CVCA heeft ervoor gekozen om de bijdrage bij de 
vastgoedeigenaren te heffen middels een vast bedrag 
per jaar. De heffingsplichtigen betalen een vast bedrag 
van €200,- per jaar.  
 
Met deze bijdrage wordt jaarlijks een bedrag van 
€50.000, - opgehaald. 
 
Op 1 februari van het kalenderjaar wordt door de gemeente een voorschot van 50% van de totale 
som van de (werkelijk) opgelegde BIZ-heffing voor dat jaar uitbetaald. Op 1 juli van het kalenderjaar 
volgt uitbetaling op basis van de tot dat moment daadwerkelijk gerealiseerde BIZ-opbrengsten minus 
het eerder dat jaar uitbetaalde voorschot. De uiteindelijke hoogte van de BIZ-subsidie kan hoger of 
lager uitvallen als gevolg van het extra of niet inbaar zijn van BIZ-bijdragen door de gemeente.  
 
Uitgaande van 248 bijdrageplichtigen en een jaarlijkse bijdrage van € 200,- per jaar komt dit neer op 
een verwacht BIZ-budget van: 
 
Inschatting te innen BIZ-bijdragen  € 50.000,00 
Min: Perceptiekosten (nihil)   €           0,00  -/- 
BIZ-subsidie     € 50.000,00 
 
b. Overige subsidie(mogelijkheden): 

De BIZ-vereniging komt, net als ieder ander winkelgebied, in aanmerking voor subsidies die beschik-
baar worden gesteld, bijvoorbeeld vanuit de gemeente en de provincie. Het BIZ-bestuur zet zich in 
voor het verkrijgen van subsidies. Omdat dit geen zekere inkomsten zijn is dit niet opgenomen in de 
begroting. Extra middelen betekent extra activiteiten. 

c. Sponsors & donateurs: 
Het is mogelijk om donateur van de BIZ Eigenaren Centrum Alphen aan den Rijn te worden. Dit kan 
met een financiële bijdrage, maar ook in natura. Hiertegenover kan, afhankelijk van de gelegenheid, 
een compensatie in natura staan. 
 

3.2. Verwachte uitgaven  
Het BIZ-bestuur heeft op basis van de te organiseren activiteiten een meerjarenplanning van de te 
verwachten uitgaven gemaakt (zie 3.4). Het betreft een inschatting van de uitgaven en het kan dus 
zijn dat de daadwerkelijk gemaakte kosten, bijvoorbeeld door prijswijzigingen, mee- of tegenvallen.  

 



 

20 
 

3.3. Bepaling BIZ-bijdrage 
Alle bijdrageplichtigen betalen jaarlijks een BIZ-bijdrage die via de gemeente Alphen aan den Rijn 
wordt geïnd. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die 
verbonden zijn aan collectieve activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht 
op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimte-
lijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De opbrengst van 
alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. 

De BIZ-wetgeving geeft ruimte voor een vast tarief per gebruiker, of een variabel tarief gebaseerd op 
de WOZ-waarde. BIZ eigenaren Centrum Alphen aan den Rijn heeft gekozen voor het vaste BIZ-bij-
drage. Ieder object krijgt een aanslag ter hoogte van een vast bedrag.  

De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de bij-
drageplichtigen, verminderd met de perceptiekosten die de gemeente rekent. De perceptiekosten 
zijn momenteel vastgesteld op nihil. De BIZ-subsidie is niet met BTW belast. 

De ondernemers betalen de BIZ-heffing via de OZB-aanslag. De BIZ-vereniging dient zelf bij de regio-
nale belastinginspecteur BTW-teruggave te verzorgen.  

 

3.4. Planning van inkomsten & uitgaven 
Bij het opstellen van de planning van inkomsten & uitgaven is uitgegaan van 248 objecten. Indien 
blijkt dat er meer of minder bijdrageplichtigen zijn, zullen de verschillen naar rato worden verdeeld 
over de verschillende uitgavenposten. Het gaat om een globale meerjarenplanning; actualiteit en 
eventuele bijsturing worden opgenomen in het BIZ-Jaarplan.  
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 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal 

INKOMSTEN 
      

BIZ-bijdragen  €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €250.000,00 

Overige subsidies/ inkom-
sten  

Pm Pm Pm pm pm Pm 

Totaal 
€50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €250.000,00 

        

UITGAVEN  
      

 
      

Participatie in st. Centrum-
management 

€10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €50.000,00 

Bestuurskosten  
€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.500,00 

Administratiekosten 
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 

Nieuwbrieven en promotie 
€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 

 
      

GROEN 
      

Contract hanging baskets  
€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 

Overig  
€ 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 37.500,00 

 
      

GEEL 
      

Planontwikkeling Alphen 
Glow en bijdrage pilot 

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

Feestverlichting  
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

 
      

ROOD 
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 25.000,00 

 
      

BLAUW 
€10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 € 50.000,00 

 
      

Totaal 
€50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €250.000,00 

        

RESULTAAT € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 
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3.5. Afwijkingen planning 
Het is toegestaan om tussen de kostenposten binnen een bepaald themagebied te schuiven.  

 

3.6. Overschotten, beëindiging & nieuwe uitvoeringsovereenkomst  
 
Overschotten 
Indien aan het einde van een subsidiejaar een deel van de op die periode betrekking hebbende BIZ-
subsidie niet is besteed, moet het overschot (met potentiële nieuwe bestemming voor een activiteit) 
aan de achterban worden voorgelegd. Na instemming van de achterban wordt dit in het BIZ-Jaarver-
slag opgenomen en bij de gemeente ingediend waarna de gemeente toestemming kan geven het 
overschot te verschuiven naar het volgende jaar. 
 
Beëindiging uitvoeringsovereenkomst 
Indien de lopende uitvoeringsovereenkomst van de BIZ in 2026 niet aansluitend wordt opgevolgd 
door een nieuwe uitvoeringsovereenkomst, mag de vereniging de lopende zaken, zoals activiteiten 
waarover reeds is besloten, in het eerstvolgende jaar nog uitvoeren en afronden en moet het reste-
rende budget na aftrek van alle door de gemeente goedgekeurde kosten aan de gemeente worden 
terugbetaald. De gemeente zal dit bedrag naar rato terugbetalen aan de bijdrageplichtigen die voor 
het laatste subsidiejaar de BIZ-bijdrage hebben betaald. 
 
Nieuwe uitvoeringsovereenkomst 
Indien de lopende uitvoeringsovereenkomst van de BIZ in 2026 aansluitend wordt opgevolgd door 
een nieuwe uitvoeringsovereenkomst kunnen de niet bestede gelden of bedragen waarvoor een ver-
plichting is aangegaan overgeheveld worden ter financiering van de nieuwe uitvoeringsovereen-
komst. 
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Bijlagen 
1. Wat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)? 
2. Objecten & huidige gebruikers vallend binnen BIZ Eigenaren (Q3 2021) 
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Bijlage 1 - Wat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)? 
Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventer-
rein, waarbinnen bijdrageplichtigen (ondernemers en/of eigenaren) gezamenlijk investeren in de 
(economische) kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activitei-
ten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle bijdrageplichtigen betalen een gemeen-
telijke heffing die via de sector Belastingzaken wordt geïnd. De BIZ-bijdrage is een bestemmingshef-
fing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan collectieve activiteiten in de open-
bare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veilig-
heid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van 
de bedrijveninvesteringszone. De opbrengst van de heffing, minus de perceptiekosten, wordt in de 
vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. Voorwaarde is dat de meer-
derheid van de bijdrageplichtigen achter het plan staat middels een officiële stemming. Een BIZ is 
een instrument van, voor en door ondernemers en/of eigenaren.  

Voordelen van een BIZ  
• Evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers en/of eigenaren meebetalen;  
• Gezamenlijke investeringen van ondernemers en/of eigenaren in hun bedrijfsomgeving komen 

makkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn;  
• Democratische besluitvorming: iedere ondernemer en/of eigenaar kan zijn/haar stem 

uitbrengen. Een flinke meerderheid van stemmen is nodig voor de oprichting van een BIZ;  
• Er hoeft niet geleurd te worden voor de contributie; het geld komt, mits wordt voldaan aan de 

verplichtingen, automatisch binnen;  
• Alle ondernemers en/of eigenaren betalen mee, er zijn er geen ‘freeriders’;  
• Er is meer budget, dus meer slagkracht en meer mogelijkheden om bijvoorbeeld langdurige 

contracten af te sluiten, waardoor een mogelijk inkoopvoordeel kan worden behaald;  
• De ondernemers en/of eigenaren kunnen professioneler opereren en kunnen zich makkelijker 

organiseren, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot;  
• Meer mogelijkheden om ondersteuning in te huren;  
• De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat door de aanpak van verloedering, 

het verbeteren van de veiligheid en van de uitstraling van het winkelgebied. Iets waar 
ondernemers, eigenaren, klanten en gemeente allemaal belang bij hebben;  

• (Opstart van) een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers en/of eigenaren;  
• De ondernemers en/of eigenaren kunnen via de uitvoeringsovereenkomst duidelijke afspraken 

maken met de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden en wie waarin investeert in het 
BIZ-gebied.  
 

Hoe komt een BIZ tot stand?  
Het initiatief voor een BIZ ligt bij de ondernemers. De BIZ is immers van, voor en door ondernemers. 
De ondernemers bepalen o.a. zelf in welk gebied zij een BIZ willen oprichten (gebiedsafbakening), 
welke activiteiten zij willen uitvoeren, de hoogte van de BIZ-bijdrage en hoe de inkomsten verdeeld 
worden over de verschillende uitgavenposten. Na de verkenning of een BIZ ook daadwerkelijk wat is, 
volgt de eerste stap: het houden van een proefpeiling onder de betrokken ondernemers en/of eige-
naren om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor een BIZ en het opstellen van een concept BIZ-
plan. Het plan bevat o.a. de BIZ-definitie, de gebiedsafbakening, de planning van inkomsten en uitga-
ven en een meerjarenplanning van activiteiten, die jaarlijks in een BIZ Jaarplan nader geconcretiseerd 
worden.  
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Officiële draagvlakmeting  
In het proces van oprichting van een BIZ speelt de gemeente Alphen aan den Rijn een belangrijke rol. 
Het BIZ-plan wordt door de gemeente getoetst aan de BIZ-wetgeving en aan het gemeentelijk beleid. 
Op grond daarvan wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de BIZ-vereniging en het Col-
lege van burgemeester en wethouders, waarin de gemeente ook haar verplichtingen vastlegt. De ge-
meente stelt een verordening op en organiseert vervolgens een officiële stemming (de officiële 
draagvlakmeting). Alle potentieel bijdrageplichtige ondernemers en/of eigenaren mogen hun stem 
uitbrengen over het BIZ-plan. Bij voldoende draagvlak treedt de verordening in werking. Er is vol-
doende draagvlak als:  

• Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht; van de 
uitgebrachte stemmen minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is;  

• In geval van een BIZ-bijdrage o.b.v. WOZ-waarde: de voorstemmers meer WOZ-waarde 
vertegenwoordigen dan de tegenstemmers;  

• In geval van een combinatie van eigenaren- en gebruikers-BIZ: minimaal de helft van de 
gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren een geldige stem heeft uitgebracht en daarvan 
minimaal de helft van de gebruikers en minimaal de helft van de eigenaren voor het instellen van 
de BIZ is.  
 

Als uit de officiële draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is, legt de gemeente de aansla-
gen voor de BIZ-bijdrage op aan alle bijdrageplichtigen. De gemeente stort dit geld in de vorm van 
een BIZ-subsidie door naar de BIZ-vereniging, die daarmee het BIZ-plan uitvoert en zorgt voor een 
jaarlijkse verantwoording hierover aan de bijdrageplichtigen en de gemeente (Ruimte, Economie). 
Een BIZ kan worden ingesteld voor maximaal 5 jaar. Verlengen is mogelijk, maar dan moet wel een 
het gehele traject (w.o. het opstellen van een nieuw BIZ-plan en de officiële draagvlakmeting) doorlo-
pen worden. Ook dient een nieuwe uitvoeringsovereenkomst te worden ondertekend en moet een 
verordening voor de nieuwe BIZ-periode worden vastgesteld.  
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Bijlage 2 - Objecten & huidige gebruikers vallend binnen BIZ Eigenaren Stadshart  

 


