
 

 
 
 
 

 

 

Ondernemersfonds Berkelland – hoe zit het nou echt? 

 

Gelijke monniken, gelijke kappen. De toekomstige leefbaarheid van de kernen van Berkelland 

gaat iedere ondernemer aan, ongeacht uit welke kern hij afkomstig is. En dus moeten we er 

allemaal aan bijdragen. Dat was ook precies het doel van het beoogde ondernemersfonds dat 

begin 2018 van start ging. Er is lang gesleuteld aan een optimale en faire opzet, temeer daar de 

bestaande bijdragen aan de afzonderlijke ondernemersverenigingen nogal verschilden.  

Aan tafel zitten Sven Bonsel en Richard Grevelink, twee leden van de projectgroep 

Ondernemersfonds Berkelland. Zij verbazen zich erover dat er recent ophef is ontstaan over de 

uitwerking van de invoering en willen de feiten nog eens op een rij zetten. 

 

Vr: Waarom is het ondernemersfonds opgericht? 
Sven: “Voorheen betaalde iedere ondernemers een bijdrage aan de lokale 

ondernemersvereniging. Maar er waren ook zogenaamde ‘free riders’, ondernemers die niet 

meebetaalden, maar wel van de activiteiten profiteerden. Dat vonden we geen gezonde situatie. 

Naast het feit dat de lokale ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun eigen kern, hebben ze 

allemaal ook een verantwoordelijkheid voor het totale (toekomstige) ondernemersklimaat in 

Berkelland. Niet alles gebeurt lokaal, er zijn ook gemeenschappelijke initiatieven, projecten en 

investeringen. Daarvoor moeten we als ‘noabers’ de regie dragen. Dat betekent ook 

saamhorigheid bij het vullen van de pot. Het ondernemersfonds in haar opzet kan daar beter in 

voorzien dan de oude situatie.” 

 

Vr: Waarom wordt er een belasting geheven, een reclamebelasting?  

Richard: “De term belasting is alleen nodig voor de juridische status van het fonds, de bijdrage is 

een verplichting tenzij. Feitelijk is het geen belasting. Het liefst hadden we er dan ook een andere 

benaming aan gegeven. Wij kunnen ons indenken dat er mede verwarring over de term is 

ontstaan omdat de gemeente de heffing int via het GBT. Hiervoor is echter gekozen vanwege het 

gemak. Het GBT int centraal. Het is absoluut een misverstand dat de gemeente geld achterhoudt. 

Zij berekent slechts de perceptiekosten, de kosten voor inning door het GBT. De rest gaat 1:1 

door naar de ondernemers voor wie het geld ook bedoeld is. De gemeente is dus slechts een 

’doorgeefluik’. 

 

Vr. Betaal je nu meer aan het ondernemersfonds dan eerder aan je 

ondernemersvereniging? 

Sven: “De bijdrage aan het ondernemersfonds is nagenoeg gelijk aan de oude regeling. Voordat 

het fonds werkelijkheid werd, hebben we heel goed gekeken naar de waarderingsgrondslag. 

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een basistarief van 175 euro voor een centrumondernemer en 

125 euro voor een industriële ondernemer. Daarbovenop wordt een variabel deel gevraagd, 5 ‰ 

van de WOZ waarde van het betreffende bedrijfspand. De totale bijdrage per deelnemer is 

gemaximeerd op 450 euro.” 

 

Vr. Is er voldoende voorlichting geweest over doel en werkwijze van het fonds? 

Richard: “We hebben in het begin veel aandacht besteed aan de communicatie met alle 

ondernemers, juist om onduidelijkheden weg te nemen. In Neede bijvoorbeeld heeft de OVN op 

enig moment meer dan 100 ondernemers bijgepraat. Helaas moeten we voorzichtig constateren 

dat veel mensen niet of slecht lezen. Daardoor ontstaat er snel onduidelijkheid, zeker als er ook 



 

nog eens iets mis gaat. Maar dat laatste is onvermijdelijk. Fouten worden gemaakt, zeker bij 

introductie van zoiets nieuws. De projectgroep Ondernemersfonds, waar naast Sven en ik ook 

Erna Koeslag van het Platform BV Berkelland inzit, zijn te allen tijde bereid helderheid te 

verschaffen omtrent het fonds. Maar een gesprek hou je niet alleen.” 

 

Vr. Moet iedere ondernemer bijdragen aan het fonds? 

Sven: “Hoofdregel is dat ieder bedrijf met een zichtbare reclame-uiting vanaf de openbare weg 

verplicht is tot bijdrage. Ik verwijs verder graag naar mijn eerdere antwoord op de vraag waarom 

het fonds is opgericht. Belangrijk is verder dat het fonds geen spaarpotdoel heeft. Het komt 

direct degenen toe die het bijdragen, de ondernemers.” 

 

Tekst: VanAtotO – Rob Weeber 

 
 

 
 


