
 

 

 

 
Persbericht         
 
Valkenburg, 4 oktober 2019 

 

Ondernemers Valkenburg zetten schouders onder economische versterking 

BIZ Valkenburg van start per 1 januari 2020 

 

De ondernemers in Valkenburg zetten gezamenlijk een stap vooruit in het promoten van 

Valkenburg door een nieuwe samenwerking tussen retail, horeca en recreatie. Een 

meerderheid van de ondernemers sprak zich uit voor de invoering van een 

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in Valkenburg. De oprichting is een initiatief van de grootste 

belangenorganisaties in Valkenburg aan de Geul: Koninklijke Horeca Nederland afdeling 

Valkenburg aan de Geul, het Valkenburgs Ondernemers Collectief en Visit Zuid-Limburg.  

 

Uitslag draagvlakmeting 

Het totaal aantal stemgerechtigde ondernemers bedroeg 287. In totaal brachten 162 ondernemers 

hun stem uit, waarvan er 18 niet geldig of niet stemgerechtigd waren. Hiermee is nipt voldaan aan 

het criterium dat de helft van het aantal stemgerechtigden (144) een stem moest uitbrengen. 

Vervolgens moest 2/3 van het aantal ingediende stemmen voor zijn. Ook hier is aan voldaan met 98 

stemmen voor en 46 tegen. Als laatste voorwaarde gold dat de WOZ-waarde van de voor-stemmers 

groter moest zijn dan de waarde van de tegen-stemmers. De WOZ-waarde van de voorstemmers was 

met € 55.229.000 ruim hoger dan de WOZ-waarde van € 15.034.000 van de tegenstemmers. Aan alle 

criteria die gelden voor de invoering van een BIZ is dus in deze draagvlakmeting voldaan en is 

duidelijk dat er voldoende draagvlak is onder de Valkenburgse ondernemers.                    

 

De BIZ: een instrument van, voor en door ondernemers  

Via samenwerking in de BIZ wordt het economisch functioneren van Valkenburg versterkt; meer 

klanten en gasten, die vaker komen, langer verblijven en meer besteden. De opzet die in 

Valkenburg is gekozen, is bijzonder door zijn omvang en samenstelling. Detaillisten, 

horecabedrijven (van restaurant tot hotel) en bedrijven uit de vrijetijdseconomie trekken hierbij 

samen op. ”Wij als BIZ bestuur zijn er trots op, dat we met een kopgroep van ondernemers onze 

collega’s in Valkenburg hebben kunnen overtuigen, dat deze samenwerking de manier is om  

Valkenburg nog beter op de kaart te zetten. Gezamenlijk investeren creëert een grotere slagkracht 

en bereik dan op individuele basis. We willen de gemeente bedanken voor de juiste ondersteuning 

tijdens dit proces van 1,5 jaar waarin de BIZ tot stand is gekomen. Tot de officiële invoeringsdatum 

op 1 januari 2020 roepen we ondernemers op, om zitting te nemen in de deelnemersraden om 

samen plannen te maken voor de toekomst van Valkenburg” aldus Aschwin Gulikers, voorzitter BIZ 

Valkenburg.   

 

Gemeente als partner 

Naast een goede samenwerking is budget nodig om zaken te realiseren. De invoering van een BIZ is 

hiervoor een goed instrument. Alle bijdrageplichtigen in het aangewezen gebied betalen mee. De 

BIZ bijdrage wordt door de gemeente (via de BSGW) geïnd. De opbrengst van deze heffing wordt 

door de gemeente in de vorm van een BIZ-subsidie uitgekeerd aan de BIZ-Stichting. De BIZ-stichting  



 

 

 

 

 

 

 

stelt - samen met de ondernemers - zelf jaarlijks een activiteitenplan op, voor besteding van deze 

middelen. Bij de invulling van deze activiteiten is de gemeente een belangrijke partner.  

 

Claudia Bisschops, wethouder Economie en Toerisme, is enthousiast over de invoering van de BIZ: 

“Ondernemers in het centrum van Valkenburg zijn doordrongen hoe belangrijk de invoering van een 

BIZ is. Ik kijk er naar uit om hier samen met de ondernemers mee aan de slag te gaan”. 
 
 
Kijk voor meer informatie op www.valkenburg.biz 

 

 

_________________________________EINDEPERSBERICHT___________________________________ 

Noot voor de redactie: voor vragen over de werkwijze van de BIZ, kunt u contact opnemen met 

Aschwin Gulikers, voorzitter BIZ Valkenburg, tel. 06-41112729. 

 

Voor vragen over de draagvlakmeting kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van 

de gemeente Valkenburg aan de Geul, tel. 043 609 9338/06 2248 1262. 


