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Betreffende wetsvoorstel: 
 
31430 Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing 

ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede 
in het publiek belang (Experimentenwet BGV-zones) 

 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 december 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fracties 
van SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 
 
 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
8 (Smeets) 
Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift «BGV-zones» vervangen 
door: Bedrijven Investerings Zones (BIZ). De nieuwe naam is in het dagelijkse gebruik 
beter hanteerbaar en spreekt beter aan. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid 
Verdonk 
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Diverse artikelen 
10  12 (Blanksma-van den Heuvel c.s.) 
In sommige gevallen is er, als gevolg van leegstand, geen sprake van een gebruiker in de 
zin van de wet. Volgens deze wijziging kan de eigenaar in die situatie voor de BGV-heffing 
worden aangeslagen. Deze krijgt dan eenzelfde positie (dus ook qua draagvlakmeting en 
dergelijke) als een gewone gebruiker bij het wetsvoorstel. Dat is redelijk, omdat eigenaren 
die hun eigendom niet gebruiken doorgaans meeprofiteren van de investeringen van 
gebruikers in leefbaarheid, veiligheid en andere publieke belangen. Van belang is dat het 
met dit amendement niet mogelijk is om een apart leegstandtarief in te voeren. Bij  
leegstand betaalt de eigenaar volgens het onderhavige voorstel namelijk hetzelfde tarief 
als een gebruiker zou moeten betalen als het pand wel gebruikt zou worden. 
Aangenomen. Tegen: PVV 
 
Artikel 6 
11  13  17 (Blanksma-van den Heuvel/Smeets) 
Om een BGV op te richten is tweederde steun nodig (van de respondenten), dit 
amendement regelt dus dat slechts de helft nodig is om het weer op te heffen (ipv 
tweederde zoals het nu in het wetsvoorstel staat). Dat legt dus druk neer bij de 
initiatiefnemende ondernemers om te laten zien dat ze hun steun waard zijn en BGV’s die 
met een wankel draagvlak tot stand komen hebben dan dus wat te bewijzen. Lukt dat niet, 
dan riskeren ze opheffing. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en 
het lid Verdonk 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 1 
19 (Aptroot)  
Het gevaar bestaat dat voor taken en voorzieningen, waartoe de gemeente verplicht is of 
die de gemeente elders zonder extra kosten aan bewoners en bedrijven worden  
aangeboden, de bestemmingsheffing wordt gebruikt.  Het moet gaan om extra, 
aanvullende activiteiten en niet om het verminderen van bestaande activiteiten en  
voorzieningen, dus lagere lasten voor gemeenten en extra lasten voor bedrijven zonder dat 
daar een extra voorziening of dienst prestatie tegenover staat. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, VVD, SGP en het lid Verdonk 
 
Artikel 5 
9 (Van-Leeuwen)  
Dit amendement dient ter vergroting van de rechtsgelijkheid onder deelnemers binnen de 
BVG-zone. In het extreme geval van één of twee grootwinkelbedrijven in een straatje met 
voor de rest kleine zelfstandigen kan een overgrote meerderheid die vóór een BVG-zone is 
nul op het rekest krijgen. Het moet niet zo zijn dat panden van grootwinkelbedrijven met 
een hoger WOZ-waarde maken dat hun stem, ook bij numerieke minderheid, zwaarder telt 
dan die van een numerieke meerderheid van kleinere middenstanders. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD en de SGP 
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Artikel 5 
18 (Aptroot) 
Volgens het wetsontwerp kan een gemeente een heffing instellen en opleggen als slechts 
een derde van de ondernemers zich positief hierover heeft uitgesproken. Door het 
amendement is verzekerd dat meer dan de helft van de betrokken ondernemers, de helft 
plus een, zich positief uitspreekt over de heffing. Dit is toch wel het minimum vereiste aan 
draagvlak voor een nieuwe heffing die ondernemers «in hun eigen belang» wordt  
opgelegd. 
Verworpen. Voor: VVD en het lid Verdonk 
 
Moties 
 
20 (Van-Leeuwen) over het niet financieren van regulier onderhoud uit de BGV-heffingen 
Ingetrokken 
 
21 (Van Leeuwen) over het actief betrekken van omwonenden in het voortraject van de 
planvorming 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 
 
 


