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10 jaar BIZ-zen met succes!
Er zijn nu ruim 300 BIZ-zen. Het begon tien jaar geleden met experimenteren. Vijf jaar geleden werd de
BIZ-wet van kracht. De BIZ blijkt een succesvol middel om met vereende krachten het eigen werkgebied te
versterken. Ondernemers doen dat zelf. Dat maakt de BIZ zo sterk. Dat laten 10 jaar BIZ-zen dan ook zien.
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e groei alleen al: van 11 BIZ-zen in het eerste experimenteerjaar naar 301 eind 2019.
Begin 2020 zijn er alweer 21 nieuwe BIZ-zen bijgekomen; 45 BIZ-zen gaan een
volgende termijn in. Daarvan zijn er zes van het eerste uur, waaronder Centrum

Hoogeveen, de allereerste BIZ in Nederland. Deze BIZ-zen gaan nu hun derde termijn in.

Verdubbelaar
In het totaal brengen die BIZ-zen ruim 25 miljoen euro op. Dat geld is van de ondernemers zelf.
Via de BIZ investeren zij het weer in hun gebied. Het kleinste budget bedraagt 5700 euro, het
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grootste 1,2 miljoen. BIZ-zen versterken de lokale economie, de werkgelegenheid, de veiligheid
en de openbare ruimte. Ook de gemeente heeft daarbij belang. Die wil daarom weleens een extra
duit in het zakje doen: een opstartsubsidie of een incidentele of structurele bijdrage. Urk zet
de verdubbelaar in: op de 50.000 euro van de ondernemers nog eens hetzelfde bedrag van de
gemeente. Dat stimuleert natuurlijk.
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Geldstromen bundelen
In Oosterhout heeft de Stichting Bruisende Binnenstad tweeëneenhalve ton te besteden: een
ton van de BIZ en nog eens anderhalve ton van de gemeente. Met zo’n aparte entiteit zijn de
samenwerking en de verantwoordelijkheden helder geregeld. Een convenant, zoals in Centrum
Alphen aan den Rijn en Stadscentrum Spijkenisse, biedt een andere (lichtere) samenwerkingsvorm.
In Centrum Papendrecht betalen ondernemers en eigenaren vanuit de BIZ samen met de supermarkten de gemeente om gratis parkeren mogelijk te maken. Op haar beurt participeert de
gemeente met de BIZ in een coöperatie die zorgt voor de marketing, aankleding en evenementen.

BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone, een afgebakend gebied waarin
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De BIZ is niet bedoeld om gemeentelijke taken te bekostigen, maar kan wel taken overnemen.
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In Westervoort investeren gemeente en provincie ieder een half miljoen in de herstructurering van
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een stemming over de voortzetting

Winkelgebieden staan steeds meer onder druk. Vooral eigenaar-BIZ-zen zetten daarom in op

worden gevraagd. Dat alles houdt

bestrijding van leegstand. Duurzaamheid komt ook meer op met inzet op reststoffen, vervoer

iedereen scherp!

of energie. Maatschappelijk ondernemen en binding met de lokale gemeenschap komen tot
uitdrukking in onderwerpen als gezondheid, werkgelegenheid en werk voor mensen met een
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Stichting CLOK is sinds 1-1-2020 partner van

achterstand tot de arbeidsmarkt. 10 jaar BIZ-zen; de BIZ Bedrijventerreinen Noordenveld,
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inmiddels in haar derde termijn, heeft de ontwikkeling mooi verwoord: 2010: samen iets
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regelen; 2015: samen ondernemen; 2020: samen verantwoordelijk zijn; van gebiedsbeheer naar
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