"Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Halweg-Molenwatering "
De Stichting BIZ Halweg/Molenwatering stemt in met de, in navolgende omschreven,
regels inzake met het houden van een draagvlakmeting voor het mogelijk maken van een
bedrijveninvesteringszone (BIZ) op het bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering.
Organisatie draagvlakmeting
1. De heer P. in ‘t Veld, verzorgt namens de Gemeente Nissewaard de verzending
en de ontvangst van de stemformulieren.
2. De telling van de stemmen vindt plaats door, Ouwerkerk Notariaat, Raadhuislaan
45 a 3201 EM Spijkenisse.
3. De notaris controleert het verloop van de stemming, telt de stemmen en stelt een
proces-verbaal op van de stemming.
4. De heer P. in ’t Veld levert hiervoor de binnengekomen stembiljetten aan in de
gesloten antwoordenveloppen, alsmede het gebruikte adressenbestand, de
nummering van de stemformulieren, de WOZ-gegevens en het aantal stemmen
per gebruiker / eigenaar.
Bijdrageplichtige en stemgerechtigde
1. Iedere bij de Stichting BIZ Halfweg/Molenwatering en de gemeente Nissewaard
bekende bijdrageplichtige wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of
tegen inwerkingtreding van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) uit te spreken.
2. Voor het verzenden van de uitnodiging en de stembiljetten wordt gebruik gemaakt
van het WOZ adressenbestand per 1.01.2015, zoals bekend bij de afdeling
belastingen van de gemeente Nissewaard, aangevuld met de actuele gegevens
van de bedrijfsbezoeken.
3. Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na vaststelling van de
Verordening bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering
2016-2020 binnen het afgebakende gebied vallen en op grond van artikel 2 van
deze verordening als belastingplichtig worden aangemerkt. Het betreft hier de
gebruikers van het belastingsobject, bij leegstand is de eigenaar bedrageplichtig
(zie raadsbesluit d.d. 14 oktober 2015).
4. Indien de bijdrageplichtige gebruiker of eigenaar is van meerdere
belastingsobjecten heeft deze naar rato van de hoeveelheid belastingsobjecten
stemrecht. Het aantal stemmen wordt op het stembiljet vermeld.
Procedure draagvlakmeting
1. Bij de uitvoering van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van uniek
genummerde stemformulieren, deze worden met een aanbiedingsbrief / uitnodiging
en aanvullende informatie aan de stemgerechtige per post toegezonden.
2. Het stemformulier wordt zowel naar het hoofdkantoor als naar de lokale vestiging
verzonden. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie bevoegd is tot stemmen. Beide
stemformulieren hebben een identiek volgnummer zodat, in geval van dubbele
ontvangst, de stem één keer geteld wordt.
3. Tevens worden alle stemgerechtige per mail op de hoogte gesteld van de
draagvlakmeting en stemmingsperiode.
4. Stemmen is mogelijk door het stemformulier per antwoordenveloppe, in de periode
van 2 november tot en met 13 november 2015 retour te sturen naar de gemeente
Nissewaard. In deze periode vindt tevens een telefonische nabel ronde plaats om
de betrokken stemgerechtigde te wijzen op hem of haar stemrecht. De
stemmingstermijn sluit op woensdag 18 november. Stembiljetten die na 18
november per post binnen komen tellen niet meer mee.
5. Op woensdag 4 november a.s. wordt om 08.00 uur een laatste informatieve
ochtendbijeenkomst georganiseerd. Het is die ochtend ook mogelijk het stembiljet
te deponeren in een speciale verzegelde bus.

6. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de (draagvlak) stemming en daarbij
de beschikking krijgt over gegevens met een vertrouwelijk karakter, verplicht zich
tot geheimhouding.
Ongeldigheid stemformulier
1. Ongeldig is het stemformulier:
a. waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt “voor” of “tegen” de
inwerkingtreding van de BIZ te zijn;
b. waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één of geen voorkeur heeft ingevuld;
c. dat blanco retour is gezonden;
d. dat anderszins foutief is ingevuld;
e. dat te laat wordt ingeleverd.
2.
Alleen met het originele aan de bijdrageplichtige uitgereikte stemformulier kan een
geldige stem worden uitgebracht.
Uitslag draagvlakmeting
1. Van voldoende steun voor het BIZ is sprake indien uit de geldig ingevulde
stemformulieren blijkt dat ten minste de helft van de bijdrageplichten zich over het
BIZ heeft uitgesproken en indien uit de uitslag/telling blijkt dat tweederde deel de
BIZ steunt. Tevens dient de som van de WOZ-waarde van de voorstemmers hoger
te zijn dan die van de tegenstemmers.
2. Op het moment dat de notaris het proces-verbaal over de uitslag als bedoeld in
artikel 1 lid 4 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.
Bekendmaking uitslag
De uitslag van de draagvlakmeting wordt vastgesteld en bekend gemaakt door het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nissewaard. De uitslag wordt tevens
gepubliceerd op de website www.SPBS.nl.

Niet voorziene gevallen
Notariaat Ouwerkerk beslist, in overleg met de gemeente Nissewaard, in alle gevallen
waarin dit reglement niet voorziet.
Bekendmaking reglement
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement draagvlakmeting
Bedrijveninvesteringszone Halweg-Molenwatering en wordt gepubliceerd op
www.SPBS.nl.
Aldus vastgesteld te Nissewaard d.d. 29 oktober 2015
Stichting BIZ Halfweg/Molenwatering,
Gerard de Haan (voorzitter)

