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Geachte raadsleden,

ln aanloop naar de oprichting van de Bedrijven lnvesteringszone Baanderij
hebben wij
een draagvlakonderzoek gehouden. Gver de uitkomst hiervan informeren wij u in deze brief.

We hebben alle eigenaren en gebruikers van de Baanderij een stemformulier toegezonden.
ledere eigenaar en gebruiker heeft in de periode van 29 januari tot en met 26 februari de
gelegenheid gehad om zijn stem uit te brengen als voor- of tegenstander van de BIZ
Baanderij.
Wij hebben de retour ontvangen ingevulde stemformulieren overgedragen aan notaris Neve.
De notaris heeft op basis van de vereisten van voldoende draagvlak conform de Wet op de
bedrijveninvesteringszones de stemmen geteld.
We constateren dat niet is voldaan aan de draagvlakvereisten conform artikel 5 van de Wet
op de bedrijveninvesterlngszones. Aan de voorwaarde dat tweederde van het aantal
uitgebrachte stemmen voorstander moet zijn, wordt niet voldaan.

Er zijn 410 stemgerechtigden (gebruikers en eigenaren). ln eerste aanleg moet 50% daarvan
een stem uitbrengen. ln totaal hebben we 251 ingevulde stemformulieren retour ontvangen.
Hiermee voldoen we aan het eerste vereiste.
Van deze 251 ontvangen stemmen zijn 138 voor. Dit is minder dan de benodigde 168
tweederde). Daardoor komen we niet toe aan toetsing van de overige criteria.
stemmen
Deze uitslag betekent dat niet voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om een BlZ op te
richten. Het initiatief strandt dan ook.
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Wij vinden het bijzonder spijtig dat het niet is gelukt om een BIZ voor de Baanderij op te
voor de ondernemers een gemiste kans datde samenwerking niet
richten. Het ie voor ons
tot stand is gekomen. De BlZ is namelijk een goed instrument om daadkrachtig en als eenheid
samen te werken en om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.

De doei' u op 7 december vastgestelde Verordening Bedrijven lnvesteringszone Baanderij
2016-2020 treedt, conform artikel 18 van de vererdening, dan ook niet in werking.
Vragen over deze brief kunt u stellen aan Gerbrand Kuipers, beleidsmedewerker
economische zaken, te bereiken op telefeønnummer 06-46809346.
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