PROCES-VERBAAL DRAAGVLAKMETING BI-ZONE GROOTE
LINDT/20150359.01/EL
_
Heden, drie december tweeduizend vijftien, verklaar ik, mr. Eggo Johannes van Leus___
den, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Christian
Paul de Kok, waarnemer van het protocol van mr. Eggo Johannes van Leusden, gede_
fungeerd notaris te Zwijndrecht, dit proces-verbaal op te maken van de resultaten van
__
de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet op de bedrijven investeringszones, welke conform het "Reglement draagvlakmeting BI-zone Groote Lindt Zwijndrecht
__
2016" is gehouden door de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Zwijndrecht,
vestigingsadres Raadhuisplein 3, 3331 BT Zwijndrecht, om na te gaan of er voldoende
___
draagvlak bestaat onder de ondernemers met een vestiging op bedrijventerrein De
Groote Lindt te Zwijndrecht, om een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor De Groote
______________________________
Lindt op te richten casu quo deze voort te zetten.
__
Teneinde deze draagvlakmeting te verrichten, zijn voor éénhonderdvijfendertig (135)
_________________
objecten stemformulieren verzonden naar de betrokken bedrijven.
___
Van deze stemformulieren zijn achtentachtig (88) exemplaren ingevuld en tijdig ver______________________________________
zonden en ontvangen door mij, notaris.
__________________________
Dit is een respons van méér dan vijftig procent (50%).
____
Tachtig (80) ondernemers hebben vóór invoering van de BI-Zone Groote Lindt ge________________________________________________________________
stemd;
_______________________________
zeven (7) ondernemers hebben tegen gestemd;
_______________________________________________
een (1) biljet is ongeldig; en
_________________
zevenenveertig (47) ondernemers hebben geen stem uitgebracht.
_
Derhalve heeft van de geldig antwoordende ondernemers ten minste twee/derde vóór
______________________________________________________
invoering gestemd.
_
Tevens is door mij, notaris, geconstateerd dat de voorstemmers tezamen, met de objecten die zij in gebruik casu quo in eigendom hebben, feitelijk een hogere waarde ver___
tegenwoordigen dan de tegenstemmers, welke waarde is vastgesteld krachtens be_____
schikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde).
Waarvan dit proces-verbaal door mij, notaris, is verleden te Zwijndrecht op de datum in
__________________________________________
het hoofd van deze akte vermeld.
__________________________
Vervolgens is deze akte ondertekend door mij, notaris.
(volgt ondertekening)

-1-

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

-2-

