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BIZ, BIZ, BIZ!!! Ofwel….
is onze BIZ voor herhaling vatbaar?
Ja, het is een leuke woordspeling, maar… eigenlijk zouden we
dan moeten zeggen: “Bis, bis, bis!” Uitgesproken als ‘bies’.
De aardige bijkomstigheid is natuurlijk dat BIS uit het Latijn
komt en letterlijk ‘twee keer’ betekent. Theaterpubliek, en dan
vooral bij de klassieke concerten, wil dit nog wel eens roepen om
aan te geven dat ze het ‘stuk’ graag nog een keer willen horen.
Voor onze BIZ geldt nu hetzelfde. We staan op het punt om de
eerste BIZ-periode af te sluiten en de vraag is nu natuurlijk:
“Is de BIZ voor herhaling vatbaar?”
Experiment geslaagd.
Gezien het feit dat de officiële BIZ-wet
per 1 januari van dit jaar in werking
is getreden, mogen we gerust stellen
dat wij pioniers waren als het gaat
om het fenomeen BIZ (Bedrijven
InvesteringsZone). Achteraf gezien
is dat best bijzonder en vooral als je
ziet wat wij met deze experimentele
BIZ-fase hebben bereikt.
In de periode 2009 - 2011 maakten
wij voor het eerst kennis met de
experimentele BIZ-wet, omdat
Rotterdam min of meer als proeftuin
fungeerde met als doel ruim baan te
maken voor een landelijk platform.
Tenminste als het achterliggende idee
zou slagen.

Die achterliggende gedachte hield in
dat via een BIZ: “de kosten voor het
verbeteren van de kwaliteit van een
bedrijventerrein (maar ook bijvoorbeeld
een winkelgebied) kon worden
gedeeld door alle belanghebbenden
en daarmee tevens de basis zou
worden gelegd voor een verbeterde
samenwerking”.
Stichting BIZ-Schiebroek.
Met als basis de Vereniging Bedrijven
Schiebroek (VBS) en de inzet van het
bestuur van deze vereniging kwam een
lobby tot stand die na verschillende
draagvlakmetingen tot een positieve
stemming heeft geleid. De eis die toen
werd gesteld, hield in dat minimaal

50% van de stemgerechtigden hun
stem moesten uitbrengen, waarvan
tweederde zich vóór het instellen
van een BIZ moest uitspreken. In
werkelijkheid moest 66,7% er positief
mee instemmen. Dat werd uiteindelijk
83%. Dit alles resulteerde in november
2011 tot de oprichting van een
Stichting Bedrijven InvesteringsZone
Schiebroek.
Binnen een tijdsbestek van enkele
maanden wist het VBS-bestuur haar
leden, maar ook een groot aantal
niet leden ervan te overtuigen dat
de BIZ veruit de beste manier is om
alle ondernemers in staat te stellen
hun gezamenlijk belang met eigen
middelen te realiseren. De praktijk
heeft ons tenslotte geleerd dat de BIZ
een goed instrument blijkt te zijn.
Parkmanagement.
In diezelfde periode werd afscheid
genomen van het bureau Scoron,
dat met subsidie van de Gemeente
Rotterdam sinds jaar en dag de
administratieve ondersteuning van ons
bestuur mocht verzorgen.
Dick van der Graaf, voorzitter van Bedrijven
Vereniging Schiebroek en de Stichting
BIZ-Schiebroek spreekt de leden toe op de
afgelopen zomerbarbecue bij Van Gilst.
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Heeft u vragen en/of opmerkingen? Bel 06 – 53 738703 of
stuur een bericht aan parkmanagement@vbs-rotterdam.nl, www.vbs-rotterdam.nl
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Een periode waarin wij als Vereniging
Bedrijven Schiebroek (VBS), met steun
van slechts een dertigtal bedrijven als
lid, best veel voor elkaar kregen, zoals
bijvoorbeeld: de bewegwijzering,
de camerabewaking, het regelmatig
schouwen op schoon, heel en veilig,
et cetera. Met het inwerking treden
van de BIZ werden dit soort zaken
voorgezet onder professionele leiding
van een heuse parkmanager, de
heer Edwin Markus, die vanuit het
Barendrechtse al ervaren was met het
opzetten van een BIZ-constructie en
in het voortraject naar de BIZ voor
ons bedrijventerrein een belangrijke
bijdrage leverde in het verkrijgen
daarvan. Op 30 november 2011 werd
zijn functie officieel bekrachtigd.

Parkmanager
Edwin Markus
Herinrichting.
Vooral die positieve ontwikkeling,
waarbij een unieke samenwerking en
eensgezindheid op ons terrein was
ontstaan, bracht met zich mee dat
van overheidswege een belangrijke
investering werd gedaan voor een
algehele herstructurering van ons
bedrijventerrein. Een herinrichting
waarvan wij inmiddels allen de
positieve weerklank hebben mogen
ervaren, waarbij iedereen het er over
eens is dat daarmee een mijlpaal is
bereikt, die niet zonder de inzet van
leden en bestuur van de VBS tot stand
zou zijn gekomen.
Daarmee komen we terug bij de
vraag: “Is de BIZ voor herhaling
vatbaar!” Een volmondig “ja” is het
antwoord van uw bestuur. Echter, er
kleven nog wel enkele voorwaarden
aan het in gang zetten van een
tweede BIZ-periode.

Tekenen van het
samenwerkingsconvenant in 2013.
Haken en ogen.
Met het in werking treden van de
nieuwe BIZ-wet is bepaald dat naast
ondernemers en gebruikers ook
vastgoedeigenaren deelnemen in
een BIZ. Hierdoor worden de financiële mogelijkheden weliswaar sterk
vergroot, maar er is tevens bepaald
dat er naast de tweederde meerderheid voor de totale BIZ (ondernemers
en eigenaren) in beide categorieën
tenminste ook de helft van de stemmen vóór invoering van de BIZ moet
zijn. Handiger was dus geweest om
in dit geval voor twee afzonderlijke
BIZ’zen te kiezen in verband met
de verschillende voorkeuren en
verantwoordelijkheden.
Hoewel het goed is dat het oprichten
van een BIZ nu bij wet geregeld is,
moet ook worden vastgesteld dat in
de basis de gemeente verantwoordelijk blijft voor hoe de BIZ wordt
uitgevoerd. Zij faciliteert de BIZ-organisatie, controleert de gang van zaken
en int de bijdrage. De wet bewerkstelligt helaas niet dat ondernemers met
behulp van verenigingsrecht zelf als
verantwoordelijke kunnen optreden,
omdat de Stichtingsvorm niet aansluit
op het democratische fundament van
de BIZ. Hierdoor kunnen de bijdrageplichtigen, bijvoorbeeld bij falen van
hun bestuur, niet zelf een ledenvergadering uitschrijven. De bijdrageplichtige moet zich dan wenden tot de
gemeente; met alle bureaucratische
gevolgen van dien. Ook het sturen
van stembiljetten naar het WOZ-adres
(bij een draagvlakmeting) legt een
zware druk op de BIZ-initiatiefnemers.

Verder is men er kennelijk ook niet in
geslaagd om een oplossing te vinden
voor het stemmen van de gebruikers
in bedrijfsverzamelgebouwen. De
mogelijkheid om deze gebruikers
met hun stem te betrekken bij het tot
stand komen van een BIZ is dus niet
dan ook niet aan de orde. En dat is
jammer! Een echte wet “van, voor en
door ondernemers” met de overheid
op afstand is het dus niet echt.
Uitsluiting of ontsluiting.
Kijken we echter naar de ontwikkelingen rond ons bedrijventerrein
in de nabije toekomst dan kunnen
we vaststellen dat er nog voldoende
aanleiding is om tot een nieuwe BIZ te
komen. Want, ook al is de aanleg van
het tracé A13-A16 er door, het is van
groot belang dat wij blijven opkomen
voor een goede ontsluiting tijdens de
totstandkoming van dit traject. Het
mag niet zo zijn dat we als ondernemers straks buiten spel staan bij een
juiste invulling van de ontsluiting van
ons bedrijventerrein. Ook de totstandkoming van vervangende en verbeterde bewegwijzering, een optimale
camerabewaking en een passende
groenvoorziening met bijbehorend
onderhoud zijn issue’s die vragen om
een brede steun van alle belanghebbenden van ons bedrijventerrein.

Goede aansluiting op het tracé A13-A16.
Doet u mee?
Wij gaan daarom graag met u in
discussie om voor- en tegenstemmen aan de orde te stellen om dan
uiteindelijk te komen tot een finale
en eensgezinde stemming voor een
nieuwe BIZ.
Bronnen: Voorlichting Rijksoverheid en
Joost Menger-Stad en Economie.

