
  Bijlage I 

 

 

Inhoudelijke aanpassingen in de Verordening op de heffing en invordering van 

een BIZ-heffing Centrum Woudenberg 2020 t.o.v. de Verordening op de heffing 

en invordering van een BIZ-heffing Centrum Woudenberg  2016. 

 

 

Artikel 4. Belastbaar feit en bijdrageplicht 

1. De belasting wordt, gedurende een periode van maximaal 5 jaren en zoals vastgelegd 

in de Uitvoeringsovereenkomst, jaarlijks geheven ter zake van binnen de BIZ gelegen 

onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en die in gebruik zijn voor: 

een publiekstoegankelijke commerciële bedrijfsvoering die vooral gericht is op 

‘business to consumers’, waarbij gebruikers die medische diensten aan personen 

aanbieden zijn vrijgesteld van belastingplichtdetailhandelsverkopen, horecafunctie en 

of dienstverleningsfunctie aan particulieren.  

2. De belasting wordt geheven van diegenen die aan het begin van het kalenderjaar in 

de BIZ gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 

recht of persoonlijk recht gebruiken zoals genoemd in artikel 4.1. van deze 

verordening. 

3. De belasting wordt per WOZ-object geheven. Als een ondernemer voor meerdere 

doorgebroken (aaneengeschakelde) panden (WOZ-objecten) is gevestigd en daar 

belastingplichtig is, wordt de belasting slecht één maal geheven. Als een ondernemer 

voor meerdere –van elkaar gescheiden- panden belastingplichtig is dan wordt de 

belasting voor elk van deze panden opgelegd. Als in een pand meerdere gebruikers 

zijn gevestigd die op grond van hun bedrijfsvoering in dat pand belastingplichtig 

zouden zijn, dan wordt de belasting alleen opgelegd aan de hoofdgebruiker conform 

de woz-administratie. 

4. De belasting worden geheven binnen het volgende aaneengesloten gebied: 

 De Nieuwe Poort 

 Dorpsstraat 

 Geeresteinselaan 1 

 Kerkstraat 1 en 1a 

 Koningin Emmastraat 1 tot en met 8 (oneven en even) 

 Kostverloren ( inclusief Hoek Kostverloren/Pr. Bernhardstraat) 

 Maarsbergseweg 2 tot en met 8 (even nummers) 

 ’t Schilt bedrijfsruimten op straatniveau (even nummers) 

 Schoutstraat 2 

 Stationsweg 1 tot en met 3 (oneven en even) 

 Voorstraat 1 tot en met 53 (oneven nummers) en 2 tot en met 34 (even 

nummers). 

Zie ook de kaart (bijlage 1) 

 

 

Artikel 8. Belastingtarief 

De BIZ-heffing bedraagt per onroerende zaak voor 2016 € 335,00390,00 met een 

jaarlijkse verhoging van € 5,0010 na 201620 tot en met 201924. 

  

 

 

 


