
BETOOG ONDERNEMERSFONDS (Raad 15 december 2014)

Met stoom en kokend water moet in Heerenveen een Ondernemersfonds worden opgetuigd. Op 3 
september wordt een eerste verkenning gepresenteerd aan de politiek, 25 september is een 
rapportage van het vooronderzoek gereed en op 6 november ziet het definitieve plan het daglicht, 
gevolgd door een Petear op 1 december. Nog een korte herhaling van zetten in de 
Commissievergadering van 4 december en vanavond mogen we een besluit nemen over het 
Ondernemersfonds. 
Liep elk besluitvormingsproces maar zo vlot, zou je bijna wensen.
Maar ja, we kennen allemaal ook het spreekwoord van de haastige spoed. Waarom dan met zoveel 
geweld en haast een Ondernemersfonds opgezet terwijl er, op z’n zachtst gezegd, nog wel een paar 
kanttekeningen bij te plaatsen zijn?

De korte doorlooptijd voor de besluitvormingsproces wordt door de initiatiefnemers gerechtvaardigd 
met een historische reconstructie die al in 2009 begonnen is. Destijds door de OKH op de agenda 
gezet, met name om draagvlak te zoeken voor voorzieningen op bedrijventerreinen zoals collectieve 
beveiliging. Voor het Centrumgebied werd op dat moment de invoering van reclamebelasting 
onderzocht. Een eind 2010 uitgevoerde Quick Scan naar de haalbaarheid van een Ondernemersfonds 
op basis van verhoging van de OZB voor niet-woningen, wees uit dat hiervoor, met name bij de 
ondernemersverenigingen in het buitengebied, geen steun was. Ook de LTO was tegen. Het initiatief 
belandde in de ijskast.
Nu wordt het er weer uit gehaald, want de onderliggende problematiek is nog niet opgelost en de 
omstandigheden zouden inmiddels veranderd zijn. Onder meer door de recente gemeentelijke 
herindeling en het feit dat een aantal partijen de spreekwoordelijke handschoen daadwerkelijk heeft 
opgepakt.
Maar nog steeds is de LTO tegen, evenals de meerderheid van de ondernemersverenigingen uit de 
buitendorpen, en ook vanuit Heerenveense geledingen komen kritische en afwijzende reacties. 
Overigens is voor het Centrumgebied inmiddels de reclamebelasting ingevoerd en heeft het daarmee,
zoals de heer Gijzen (voorzitter van de HOV) aangaf al haar informele, prima functionerende 
ondernemersfonds.

GBH is niet principieel tegen een Ondernemersfonds. Een plan voor een fonds dat er daadwerkelijk 
toe bijdraagt Heerenveen op de ondernemerskaart te zetten en waar elke ondernemer, meer of 
minder, het belang van inziet zou op de steun van GBH kunnen rekenen. In zo’n plan is geen noodzaak
en/of ruimte voor uitzonderingen. Sterker nog, dat mag niet eens!

In antwoord op vragen van GBH aan de VNG schrijft deze (en ik citeer)  “de OZB kan worden verhoogd
om reden van het instellen van een Ondernemersfonds. Er mag alleen geen onderscheid worden 
gemaakt in tarief per categorie bedrijven: Iedereen doet mee. Dat is vaak een reden om af te zien van
het Ondernemersfonds”. Einde citaat.
Nu kan natuurlijk worden betoogd dat formeel de OZB-opslag voor iedere ondernemer geldt. Door 
het volledig terugbetalen aan agrarische ondernemers van de extra heffing en het uitbetalen van 
trekkingsrechten in één keer aan ondernemersverenigingen zonder invloed op de besteding daarvan 
wordt er materieel wel degelijk onderscheid gemaakt. En daarmee aan de uitgangspunten van een 
Ondernemersfonds voorbij gegaan.



Alles kan!, om het Ondernemersfonds er maar doorheen te krijgen. Althans dat was de indruk van 
GBH na het Petear. Voor elk bezwaar lijkt een uitzondering mogelijk. Je hoefde je vinger maar op te 
steken en er kon wel wat geregeld worden. Voor het Centrumgebied wordt de reclamebelasting deels
overeind gehouden. Het trekkingsrecht op het Ondernemersfonds geeft namelijk een lagere 
opbrengst dan de huidige reclamebelasting. Kortom: voor elk wat wils!
Een ondernemers- en Heerenveen-breed Ondernemersfonds wordt zo een illusie.

De voordelen voor de bedrijventerreinen zijn evident. Die krijgen hun mogelijkheden tot collectieve 
beveiliging en andere gebiedsgebonden faciliteiten en freeriders worden geëlimineerd. Maar daar is 
ook een BIZ geschikt voor. En voor het Centrumgebied is er de reclamebelasting al. Een 
Ondernemersfonds heeft veel breder doel.

Het rapport beschrijft de mogelijkheden, kansen en voordelen van een Ondernemersfonds heel 
uitvoerig. GBH ziet die ook, maar dan zonder concessies te doen. Dat vereist alleen een voorbereiding
die niet even in 3 maanden wordt gedaan omdat er toch geen nieuwe gezichtspunten zullen komen 
en daarom het plan beslissingsrijp zou zijn.
Nee, een plan is pas beslissingsrijp als dat breed en diepgaand is gecommuniceerd met 
belanghebbenden. Aan de hand van concreet uitgewerkte casussen met bijbehorende financiële 
mogelijkheden. Pas dan krijgt iedere trekkingsgerechtigde een concreet beeld van waar het eigenlijk 
om gaat.

Wat was het aardig geweest als  een concreet voorbeeld bij het plan zou zijn uitgewerkt. Bijvoorbeeld
van het trekkingsrecht voor een bepaald bedrijvengebied. Welk deel zou beschikbaar zijn voor 
gebiedseigen toepassing, maar ook, wat blijft er over voor gebiedsoverstijgende zaken: Heerenveen 
gemeentebrede promotie, sport en onderwijs en arbeidsmarkt in het gezamenlijk belang.
Niet zo heel veel, vreest GBH. De ondernemersverenigingen krijgen hun trekkingsrechten in één keer 
uitgekeerd en zullen daarmee doen wat ze al deden. Voor hen zorgt het alleen voor heel veel extra 
administratieve rompslomp. In haar aanbiedingsbrief bij het rapport melden de initiatiefnemers dat 
ten opzichte van het vooronderzoek de financiële inzet is verlaagd van de oorspronkelijke Euro 50 per
ton WOZ naar Euro 30 per ton. Er zouden nog onvoldoende zinvolle bestedingsplannen zijn!? Of is dit 
een (ietwat goedkope) geste om zonder al te veel gezeur het fonds er toch doorheen te krijgen? Het 
gaat voor velen qua geld dan toch nauwelijks nog ergens om?
Het brede doel van het fonds komt daarmee in ieder geval niet dichterbij.

Een ondernemer betaalt graag mee aan het gemeentebrede belang mits de vraag “What’s in it for 
me” zowel direct als indirect, in voldoende en concrete mate beantwoord is. Daarvan is, op dit 
moment, nog geen sprake.

GBH sluit zich graag aan bij het door het CDA ingediende amendement dat de op dit moment 
bestaande acute noden en wensen van de initiatiefnemers in voldoende mate waarborgt. 
Tegelijkertijd houden we ons aanbevolen voor een opzet van een Ondernemersfonds dat wél aan de 
eisen die daaraan gesteld worden voldoet.    
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