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Uitstel draagvlakmeting BIZ centrum Vlissingen 2021-2025 
 
Geachte raadsleden, 
 
In uw vergadering van 26 november 2020 heeft u de Verordening BIZ Centrum Vlissingen 
2021-2025 vastgesteld.  
De voorwaarde om deze verordening in werking te laten treden is een succesvolle 
draagvlakmeting onder de bijdrageplichtigen in het aangewezen BIZ-gebied. 
In overleg met de VOC is deze meting gepland tussen 4 en 15 januari 2021. 
 
Op 14 december 2020 kreeg heel Nederland echter te horen dat, door de aanscherping van 
de corona-maatregelen, onder meer veel winkels hun deuren moeten sluiten tot en met 19 
januari 2021. Deze lockdown-maatregelen treffen dus ook de meeste bedrijven in het centrum 
van Vlissingen.  
 
Na overleg tussen VOC en het College is daarom besloten om de geplande draagvlakmeting 
niet uit te voeren in de periode van 4 januari 2021 tot en met 15 januari 2021. 
Op welk moment de draagvlakmeting wordt georganiseerd is nog niet bekend en is afhankelijk 
van het al dan niet opheffen of verlichten van de nu geldende corona-maatregelen. 
Het streven is om de draagvlakmeting uit te voeren, kort nadat de meeste bijdrageplichtige 
ondernemers in de binnenstad hun deuren weer open hebben voor het publiek. 
 
Het uitstellen van de draagvlakmeting betekent wel dat, bij succes, er een afzonderlijke BIZ-
aanslag naar de ondernemers wordt verzonden. De uitslag van de meting is te laat bekend om 
de BIZ-heffing mee te nemen in de gemeentelijke aanslag, die eind februari 2021 wordt 
verzonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blad 2 behorend bij 1243627 /  
 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




