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1. Advies 

Besluit tot opheffen van het Ondernemersfonds Overbetuwe per 1 januari 2016 

2. Inleiding 

In 28 oktober 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een 
ondernemersfonds (08bw000740). Het Ondernemersfonds Overbetuwe is gecreëerd d.m.v. 
verhoging van de OZB op niet-woningen (opbrengst van circa C 40.000 per jaar). De 
middelen worden zodoende door ondernemers zelf ingebracht. De reden van het instellen 
van het fonds was er in gelegen dat de ondernemersverenigingen wegens een te lage 
bezettingsgraad van leden onvoldoende middelen hebben om lokale projecten te kunnen 
financieren. Het fonds beoogt een impuls aan ondernemers te geven om projecten in te 
dienen die een positieve invloed hebben op de lokale economie. Voor het 
Ondernemersfonds waren beleidsregels opgesteld (09bw000186). Deze vervallen van 
rechtswege bij de opheffing van het fonds. 

3. Doel en beoogd effect 

Opheffen van het Ondernemersfonds Overbetuwe. 

4. Argumenten 

1.1 Er is geen compleet draagvlak meer onder ondernemers in Overbetuwe 
De afgelopen jaren is er goed gebruik gemaakt van de middelen die voor het 
Ondernemersfonds beschikbaar waren. Niet alle groepen ondernemers hebben echter 
gebruik gemaakt van het fonds. De projecten zijn voornamelijk ingediend door 
ondernemersverenigingen in de dorpskernen Eist, Heteren en Zetten en op de verschillende 
bedrijventerreinen. LTO Noord Oost Betuwe (vertegenwoordigers van de agrarische sector in 
Overbetuwe) heeft geen gebruik gemaakt van het Ondernemersfonds. LTO wenst geen 
gebruik meer te maken van het Ondernemersfonds en wil hier ook niet langer voor betalen. 
De agrarische sector is ongeveer 200Zo van het totale bedrijfsleven. 

De keuze van LTO Noord Oost Betuwe is gedeeld met de vertegenwoordigers van 
ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen en dorpskeren. Zij geven aan graag met 
LTO hierover in gesprek te gaan. LTO geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. De 
andere ondernemersvertegenwoordigingen geven aan teleurgesteld te zijn maar hebben 
begrip voor de keuze van LTO. 
Voor een verplichte financiering door middel van de OZB voor het Ondernemersfonds moet 
een breed draagvlak bestaan. Als dit ontbreekt, is het beter om te zoeken naar alternatieven. 
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1.2 Agrarische sector kan niet worden uitgesloten voor het Ondernemersfonds Overbetuwe 
Dit is wettelijk niet mogelijk. Er is maar één tarief voor OZB eigenaar niet-woning en één 
tarief voor OZB gebruiker niet-woning. Mogelijkheden voor restitutie of kwijtschelding zijn er 
niet. De reden voor het financieren van een ondernemersfonds via een opslag op de OZB is 
juist dat er, met voldoende draagvlak, een verplichting tot deelname aan vast zit. Bij het 
ontbreken van draagvlak c.q. het maken van allerlei uitzonderingen kan beter gezocht 
worden naar andere middelen voorfinanciering van collectieve initiatieven. 

5. Kanttekeningen 

1.1 Het Ondernemersfonds Overbetuwe is een succesvol instrument. 
Ondanks een moeizame aanloop periode heeft het Ondernemersfonds zich bewezen. Via 
het Ondernemersfonds heeft ondernemend Overbetuwe in de periode 2009-2014 
i 400.000 (met 5007o cofinanciering door de ondernemers in projecten) geïnvesteerd in het 
omgevingsklimaat. 
Echter, de tegenstand van LTO om mee te betalen, terwijl ze er zelf geen gebruik van 
maken, is de laatste jaren steeds groter geworden. 

Anno 2015 zijn er ook andere wijzen van financiering voor collectieve 
ondernemersinitiatieven. Twee voorbeelden hiervan zijn: 

Centrum Management Eist (inmiddels gerealiseerd door de heffing van 
reclamebelasting in het centrum van Eist); 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op verschillende bedrijventerreinen in 2016 en 2017 
(haalbaarheid wordt onderzocht). 

Dit betekent dat ervoor ondernemers andere instrumenten zijn om collectieve projecten op 
te zetten. Organisaties zoals LTO, die hier niet van profiteren hoeven daar niet aan mee te 
betalen. De niet agrarische ondernemersvertegenwoordigers staan daarom in principe achter 
het opheffen van het Ondernemersfonds Overbetuwe. 

6. Financiën 

De totale opbrengst voor OZB-niet woningen bedraagt 6 2.038.600 (begroting 2015). Het 
opheffen van het Ondernemersfonds heeft tot gevolg dat de OZB-opbrengsten die nu voor 
het Ondernemersfonds worden aangewend niet meer nodig zijn. Deze opbrengsten moeten 
met C 40.000 dalen. Dit betekent voor niet-woningen een verlaging van de OZB van 
(afgerond) 207o per 1 januari 2016. Deze aanpassing van de OZB tarieven zal met de 
vaststelling van de Verordening onroerende zaak belastingen voor 2016 worden 
meegenomen. 

7. Vervolg 

Planning 
De aanpassing van de tarieven OZB niet-woningen verwerken in de Verordening 
onroerende zaakbelasting 2016 
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Communicatie 
De volgende acties worden uitgezet bij instemming van dit B&W advies: 

Ondernemersverenigingen en andere georganiseerde ondernemers informeren over 
de definitieve opheffing van het Ondernemersfonds (zij zijn al op de hoogte van dit 
voornemen en hebben daar begrip voor) 
Ondernemers informeren over het opheffen van het Ondernemersfonds Overbetuwe 
en de individuele financiële gevolgen voor de heffing in de brief bij de OZB aanslag. 
Ondernemersfonds verwijderen op de website. 
http://www.overbetuwe.nl/Ondernemen/Beleid/Ondernemersfonds 
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