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Geachte heer/mevrouw, 

Op 13 maart 2012 hebben wij de uitslag van de stemming voor de invoering van de Bedrijven 
Investeringszone Hoofdweg CapelleXL (BIZ) vastgesteld. Daarmee is de Verordening BI-zone 
Hoofdweg 2012 vanaf 1 januari 2012 in werking getreden. 

In onze vorige brief bent u op de hoogte gesteld van de positieve uitslag van de stemming over 
de BIZ (kenmerk R33/440419, definitieve uitslag BIZ). Ook hebben wij u daarin over de wijze van 
heffing en inning van de BIZ-bijdrage geïnformeerd. In deze envelop vindt u naast deze brief ook 
het aanslagbiljet van de BIZ-bijdrage. 

Een BIZ is een goed middel om zelf, als ondernemer, invloed uit te oefenen op uw werkgebied, 
over die zaken die u belangrijk vindt, om actief mee te denken over de revitalisering van het 
gebied, hoe de BIZ-gelden besteed worden, hoe Ingezet wordt op beveiliging, hoe het gebied 
zich kan profileren en dergelijke. De afgelopen maanden is alles op alles gezet door de 
werkgroep BIZ om te komen tot een stichting en een vereniging. De contouren staan en een 
aantal ondernemers heeft zich ook al aangemeld om een functie binnen de vereniging te 
bekleden. 

Voor ons als gemeente is het tijd om een stapje terug te doen. Uiteraard blijven wij in een 
adviserende rol betrokken bij het Hoofdweggebied en zorgen wij dat de gemeentelijke gelden 
en de BIZ-bijdrage worden uitgekeerd aan de stichting. 

De grondslag voor het heffen van de BIZ-bijdrage is gebaseerd op de waarde zoals deze jaarlijks 
op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz) voor het betreffende 
belastingobject wordt vastgesteld. De toe te passen tarieven zijn al wel meerjarig vastgesteld. 
In de tabel zijn de tarieven in de vorm van een staffel opgenomen. Uit deze staffel kunt u afleiden 
welk tarief voor uw individuele object van toepassing is. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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De BIZ-bijdrage bedraagt per kalenderjaar bij een WOZ-waarde van; 

Waardeklasse voor het aangegeven Woz-jaar In 2012 in 2013 in 2014 in 2015 

Minder dan of gelijk aan € 150.000 € 250 € 255 € 260 € 265 

€ 150.001 tot en met € 300.000 € 500 € 510 € 520 € 531 

€ 300.001 tot en met € 500.000 € 750 € 765 € 780 € 796 

€ 500.001 tot en met € 1.000.000 €1.000 €1.020 €1.040 €1.061 

€ 1.000.001 tot en met € 2.500.000 €1,500 €1.530 €1.561 €1.592 

€ 2.500,001 tot en met € 5,000.000 € 3,000 € 3.060 €3,121 €3.184 

€ 5,000,001 tot en met € 10,000.000 €6,000 €6.120 € 6.242 €6.367 

Meer dan € 10,000,000 €8,000 €8.160 € 8.323 €8,490 

Voor meer informatie over de Bedrijven Investeringszone Hoofdweg CapelleXL kunt u terecht bij 
Henk van Ree via e-mail h.van.ree@capelleaandenijssel.nl. 

Voor informatie over de aanslag en de inning daarvan verwijzen wij u naar de achterzijde van het 
aanslagbiljet. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het collecj^van burgemeester en 
de secretaris, de 

J,F, Koen, 5, Kruljt, 

Bijlage; 1, 
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