
EEN BETER 
GEBIED IS EEN 
WAARDEVOLLER 
GEBOUW. 

ROTTERDAM CENTRAL 
DISTRICT BIZ PLAN 
2023 – 2027 



1.   ROTTERDAM 
CENTRAL DISTRICT: 
DE UITDAGING

INLEIDING

RCD is een belangrijk gebied voor de stad. Het is een grote mobiliteit hub en 

entree voor de stad, een economische motor met grote internationale bedrijven 

en veel kleine, innovatieve start ups en scale ups. Een gebied waarin gewerkt, 

gewoond en gerecreëerd wordt en de komende jaren een groot aantal ontwik-

kelingsprojecten gestalte krijgt. De uitdaging zit erin om de aantrekkings-

kracht van het huidige RCD naar de toekomst toe te vergroten voor een grote 

en diverse gebruikersgroep. Gebruikers vragen om goede bereikbaarheid en 

goede faciliteiten, zoals sport, horeca, winkels en cultuur. Bewoners willen een 

leefbare en veilige omgeving. Bedrijven willen zich graag vestigen op een plek 

die het aantrekken en behouden van (jong) talent versterkt en die past bij hun 

duurzaamheidsambities. 

Tegelijk zet de stad in op een transitie van mobiliteit en duurzaamheid die een grote impact 

zal hebben. Los van de logistieke druk van de vele bouwprojecten in de komende jaren, zal de 

algehele mobiliteitsdruk op het RCD toenemen door nieuwe bewoners en gebruikers. De Rot-

terdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) zal de transitie van mobiliteitsgedrag in de stad stimu-

leren en minder ruimte bieden voor autobereikbaarheid. Er is in het gebied nog een grote po-

tentie om de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten met goede verblijfsplekken, groen, 

kunst en nieuwe functies. Ook met het oog op klimaatverandering biedt een versteend, heet 

en hard gebied als RCD voldoende uitdagingen voor verbetering. 

Maar waar een gebied volop in beweging en ontwikkeling is zou het gebiedsmanagement niet 

achter mogen blijven. Op dit moment wordt deze rol ingevuld door de Vereniging Rotterdam 

Central District. Een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met gebiedsontwikke-

ling, profilering en de community van het RCD. Een vereniging die bestaat uit zo’n 75 ver-

schillende bedrijven, van zzp’er, mkb’er tot corporate, van makelaar tot vastgoedeigenaar; 

ook de Gemeente Rotterdam is lid. De verschillende belangen en het jaarlijks commitment 

op basis van een vrijwillig lidmaatschap geven de Vereniging te weinig realisatiekracht om 

vorm te geven aan goede antwoorden op de bovenstaande uitdagingen. Een gebied van een 

economische orde als die van RCD zou niet bestuurd moeten worden met de huidige, zeer 

beperkte omvang en budget.

 

Daarom is het initiatief genomen voor een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) die de slag-

kracht kan vergroten om de uitdagingen voor het gebied als geheel aan te gaan. Die is in 

eerste instantie een BIZ van en voor gebouweigenaren. Hierna worden de achtergronden en 

plannen daarvoor kort uiteengezet. Allereerst wordt toegelicht op welke terreinen de BIZ 

actief wordt om vervolgens in te gaan op organisatie, financiën en proces.

Door samen te werken in de BIZ-RCD kunnen we samen daadkrachtig vormgeven aan een be-

ter functionerend gebied. Een goed functionerend gebied betekent ook waarde toevoeging 

aan de gebouwen.
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2. WERKTERREINEN BIZ 
De BIZ-termijn loopt gedurende vijf jaar en kan bij voldoende draagvlak worden verlengd na 

afloop van deze termijn. Dit biedt perspectief om verbeteringen in gang te zetten op zowel de 

korte als de lange termijn. In dit hoofdstuk geven we invulling aan de werkterreinen leefbaarheid, 

mobiliteit en klimaatadaptatie. In de praktijk staat het eerste jaar van een BIZ in teken van de 

opstart van de organisatie en gedetailleerder invulling geven aan de begroting, maar we geven 

hierna alvast de richting aan. Uit de informele draagvlakmeting is gebleken dat dit de terreinen 

zijn waar eigenaren een gezamenlijk belang in zien. 

De Vereniging RCD heeft in de afgelopen jaren al stappen gezet op deze thema’s en daaruit zijn verschillende 

adviesrapporten voortgekomen die concrete verbeteringen aanreiken. We putten voor de werkterreinen dan 

ook onder meer uit het rapport “Placemaking” van Stipo en het rapport “RCD Klimaatadaptief”, beide met 

verschillende partijen uit het gebied en in samenwerking met de Gemeente Rotterdam opgesteld eind 2019. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van Cultuur-historische verkenning die is uitgevoerd op het Weena en Hofplein 

uit 2021. Deze en andere rapporten zijn te vinden op de website van Vereniging RCD onder onze pijlers. 

Rotterdam Climate District 1

KLIMAATADADPTIEF

RCD

ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT: HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD

Weena - Hofplein
Rotterdam

Lara Voerman | Johanna van Doorn 
Definitieve versie 13 september 2021

Cultuurhistorische verkenning

 

 

Rapport  

 
 
PLACEMAKING 
Rotterdam Central District 

 
 

STIPO 

Januari 2019 
 
Opdracht O-team 
 

 

KLIMAATADAPTIEF
RCD

Scan de code om het rapport 

te lezen of ga naar 

www.rotterdam-centraldistrict.nl

CULTUUR-HISTORISCHE 
VERKENNING

Scan de code om het rapport 

te lezen of ga naar 

www.rotterdam-centraldistrict.nl

PLACEMAKING
DOOR STIPO

Scan de code om het rapport 

te lezen of ga naar 

www.rotterdam-centraldistrict.nl

© GUIDO PIJPER



In de huidige situatie is het RCD een gebied met een belangrijk ac-

cent op mobiliteit. Het werkterrein leefbaarheid richt zich op de er-

varing van het gebied op straatniveau (‘city at eye level’) en heeft 

tot doel de verblijfskwaliteit van het gebied te vergroten. Dat is 

voor zowel de grote groep bezoekers op doorreis als de gebruikers 

van gebouwen belangrijk. Als het beter lukt om de bezoeker langer 

in het gebied vast te houden dan versterkt dit de levendigheid en de 

mogelijkheid tot ontmoeten. Voor de gebruikers van gebouwen is 

een goed verblijfsgebied een vestigingsvoorwaarde. Uit onderzoek 

blijkt dat innovatiedistricten die ontmoeting in hun hart hebben, 

economisch gezien het hardste groeien. De BIZ moet zich ontfermen 

over ‘placemaking’ van RCD, dat wordt uitgevoerd door een gebieds-

regisseur.

Goed functionerende plinten van gebouwen zijn vitaal. Onder-

staand kaartje geeft een onvolledig beeld van het totale RCD, maar 

biedt wel inzicht in de hoeveelheid aan actieve plinten in die nieuwe 

situatie na realisatie van het nieuwe Hofplein. Daarnaast zal ook het 

Groot Handelsgebouw haar plint opnieuw gaan inrichten en brengt 

de ontwikkeling van The Modernist nieuwe mogelijkheden voor le-

vendig gebruik van de plinten met zich mee. 

De Gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven voor het opstel-

len van een brancheringsvisie voor de invulling van de plinten van 

het nieuwe Hofplein. Deze visie zal zich echter niet beperken tot 

het Hofplein, maar strekt zich ook uit over Weena, Stationsplein, 

Delftse plein, Delftsestraat, Schiekadeblok en Pompenburg. Deze 

visie zal begin 2023 worden gepresenteerd door WYNE Strategy & 

Innovation. Het is wenselijk om die aanbevelingen mee te nemen bij 

de uitvoering van plannen door de BIZ-RCD. 

De herontwikkeling van het Hofplein moet worden gezien als het 

begin van een groene transformatie en een upgrade van de verblijfs-

kwaliteit die kan werken als katalysator voor een breder gebied. 

Aangrenzende wegen, looproutes en plinten zouden niet achter mo-

gen blijven. Het is illusoir om te denken dat met dit totaal aan actie-

ve plintoppervlak in RCD elke plint succesvol gaat zijn. 

Een gezamenlijke aanpak kan zijn het coördineren van functies in 

de plinten, het programmeren van evenementen en het samen met 

de stad zorgen voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. 

Ook gesloten plinten of kantoorentrees kunnen aantrekkelijker 

worden ingericht zodat vanaf de straat een meer transparante en 

open ruimte wordt ervaren. Met de toevoeging van groen aan en in 

gebouwen en slimmere inzet van verlichtingsplannen kan veel wor-

den verbeterd aan de beleving van het gebied. Dichte of dichtgeplak-

te gevels bepalen de sfeer in negatieve zin en leveren daarnaast ook 

een bijdrage aan onveiligheid. Door middel van een goede combina-

tie van private verlichting langs gevels en publieke verlichting van 

de straten zorgen we voor een goede en veilige leefomgeving. Dat 

wordt door huurders, medewerkers, bewoners en bezoekers van het 

gebied belangrijk gevonden. 

De mogelijkheden van ‘city dressing’ worden verkend en waar mo-

gelijk doorgevoerd. Het gaat daarbij om het promoten van grote 

evenementen of activiteiten in de stad en daarvoor uitingen in het 

gebied te gebruiken. Zo wordt in het gebied tijdelijk in de sfeer van 

die activiteit gebracht. 

Citydressing & events

Een deel uit het budget is voor uitga-

ven die nu nog onvoorzien zijn, maar 

het ligt voor de hand dat de Gebieds-

regisseur dit naar inzicht moet kunnen 

uitgeven in overleg met het bestuur. 

Dit kan gaan over aanschaf van plan-

tenbakken, (kerst)verlichting, signing 

of citydressing. Een voorbeeld van een 

gemiste kans op gebied van citydres-

sing is het Eurovisie Songfestival 2021, 

waarbij de gehele binnenstad feestelijk 

en in één stijl was ingepakt, terwijl er 

in het RCD niets van dit spektakel te 

merken was. Een gemiste kans. De Ge-

biedsregisseur zou zich ook moeten 

ontfermen over de lobby van in het oog 

springende evenementen als de Tour de 

France of mogelijkheden als de succes-

volle trap naar het dak van het Groot 

Handelsgebouw. Incidentele program-

mering die de aandacht trekt in posi-

tieve zin, effect heeft op de beleving 

en de brand RCD. Om inzicht te krijgen 

in de levendigheid, ook na ingrepen 

vanuit de BIZ is het raadzaam om een 

passantentelling op te starten voor het 

totaalgebied. 

De Gebiedsregisseur zet in op:

•  Uitvoeren brancheringsvisie; 

•  Aanpak, invulling en uitstraling plinten; 

•  Ontwikkeling en uitvoering van 

verlichtingsplannen;

•  Toevoegen nieuwe concepten en functies, 

kunst en sport;

•  Citydressing in overleg met Rotterdam 

Festivals en agenda van de stad.

Marketing & Communicatie

Nu de BIZ het RCD van een nieuwe impuls gaat voorzien kan de marketing en communi-

catie niet achterwege blijven. De uitstraling van het gebied naar buiten toe is vanzelf-

sprekend belangrijk. In samenwerking met Rotterdam Partners valt veel winst te beha-

len in de acquisitie van nieuwe bedrijven door het optuigen van duidelijke profilering 

van het RCD. Op dit moment ligt de rol van profilering van het gebied bij de Vereniging 

RCD, die met bescheiden budget van 15K per jaar zoveel mogelijk doet door middel van 

magazine, nieuwsbrieven, social media en website. Dat lukt goed op gebiedsniveau, 

maar de BIZ zou de profilering van RCD ook naar ver daarbuiten moeten brengen, lan-

delijk en internationaal.

Vanuit de BIZ kan een marketing- en communicatieplan worden opgesteld waarmee de 

bekendheid van het gebied wordt vergroot maar dat ook informeert over activiteiten en 

ontwikkelingen. In dat kader verdient lokaal de relatie met de bewoners uit omliggende 

wijken zoals de Provenierswijk meer aandacht. Heldere communicatie over de ontwikke-

lingen in het RCD kunnen het negatieve sentiment van bewoners uit de wijk wellicht ver-

kleinen. Op dit moment wordt tegen elke ontwikkeling een procedure gestart, uiteraard 

niet bevorderlijk voor het gebied. Vereniging RCD is dan ook gestart met het verspreiden 

van het RCD-magazine in de woonwijken om het gebied heen. Vanuit de BIZ is het mo-

gelijk om het magazine te bestendigen voor de komende jaren. RCD Publishers zou alle 

online en offline content en uitingen voor het gebied kunnen verzorgen via de bekende 

kanalen. Zij hebben inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met de marketing en communi-

catie van de Zuidas. 

Samenvattend zal de energie die de BIZ brengt in de levendigheid van de fysieke buiten-

ruimte ook in de profilering over de bühne moeten komen. Met name online is nog een 

wereld te winnen. De brancheringsvisie is hier uiteraard mee verbonden en deze plannen 

zullen na start van de BIZ in gang worden gezet. 

2.1
LEEFBAARHEID

Totaalbudget Leefbaarheid: 

160.000EUR per jaar

Budget:

100.000EUR

Gebiedsregisseur:

60.000EUR



Projectmanager Mobiliteit

De projectmanager Mobiliteit richt zich op de in-

ventarisatie en uitwerking van een gebiedsgerich-

te aanpak mobiliteit en bereikbaarheid (inclusief 

concrete acties als die al mogelijk zijn), waarbij  on-

der meer aandacht is voor:

a.  Bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer 

is van groot belang, met name de auto staat 

onder druk, taak voor stimuleren en onderzoe-

ken van compenserende maatregelen;

b.  Het optimaal benutten van de aanwezige 

parkeerruimte. Waarbij zoveel mogelijk dub-

belgebruik en uitwisseling van parkeerruimte 

in garages het uitgangspunt is moet worden 

onderzocht, hier is extra parkeeromzet mee 

te generen en parkeerplekken op straatniveau 

kunnen worden getransformeerd naar kwalita-

tieve buitenruimte;

c.  Het vinden van oplossingen voor de huidi-

ge (parkeer)problematiek van deelscooters 

en deelfietsen. Een grote belasting voor het 

openbaar gebied wat ook nog zorgt voor rom-

meligheid en daarmee afstraalt op de aantrek-

kelijkheid van ons district en onze panden. Af-

spraken maken met de Gemeente over (extra) 

handhaving;

d.  Slimme oplossingen voor mobiliteitsvraag-

stukken die de toename van het aantal be-

woners in ons district de komende jaren gaan 

brengen;

e.  Een mobiliteitshub/overslagpunten voor 

slimme ‘last-mile’ distributie met aandacht 

voor emissieloze stadslogistiek. Hierbij ui-

teraard rekening houdend met de capaciteit 

aan energie. 

f.  Een mobiliteitshub voor een mix aan ver-

voersmogelijkheden, passend in een nog te 

ontwikkelen parkeerstrategie. Oftewel, mobi-

lity as a service met een geschikt vervoermid-

del op ieder gewenst moment helpt de positie 

van RCD als hub te versterken.

Maar RC en RCD weten ook hoe belangrijk het Hofplein is in het ver-

keerssysteem van de binnenstad: de snelgroeiende groep bewoners, 

bezoekers van winkels, gebruikers van kantoren, reizigers en degenen 

die het logistieke systeem van de binnenstad draaiend houden. RC en 

RCD zijn bezorgd over de economische impact van een te snelle ingreep 

in het Hofplein. En hebben andere opvattingen over verkeersontwerp, 

plintenprogrammering en beoogd gebruik van het Hofplein dan de Ge-

meente Rotterdam.

Daarop zijn door ons suggesties gedaan naar de gemeen-
te. Hieronder kort een paar voorbeelden: 

1.  De aanname inzake snelheid van verandering in mobiliteitsgedrag 

in de stad is risicovol. Als die langzamer verloopt terwijl we wel in-

grijpen in de verkeersinfrastructuur ontstaan grote risico’s voor de 

bereikbaarheid en daarmee het economisch functioneren van het 

hele centrum. Realiseer daarom van tevoren voldoende transferca-

paciteit aan de ring zodat bezoekers met het OV de stad in kunnen. 

Zorg voor voldoende Hubs voor laad- en losverkeer, zodat leveran-

ciers op tijd hun producten kunnen leveren en werk met tijdven-

sters voor logistiek.

2.  Capaciteits- en kwaliteitsverbetering OV moet voorafgaan of syn-

chroon lopen met reductie van automobiliteit. Voer waar mogelijk 

fysieke simulaties uit om te zien wat de effecten van de ingrepen 

zijn. 

3.  Breng fasering aan door een groeimodel: handhaaf in aanleg de 

huidige capaciteit van het verkeer, breidt die voor voetgangers en 

fietsers uit. Inzet van verkeersinstallaties is daarbij een voorwaar-

de. Overigens zal de bouw van een aantal hoogbouwprojecten rond 

het Hofplein deze fasering ook vereisen.

Dit voorbeeld laat zien dat de BIZ RCD de komende jaren in nauwe sa-

menwerking met de gemeente de mobiliteitstransitie in het gebied 

moet vormgeven. De BIZ moet hierin proactief handelen, voorbereidin-

gen treffen, lobby verrichten, experts kunnen inschakelen en bovenal 

gesprekspartner zijn van de Gemeente Rotterdam om te zorgen dat de 

belangen van eigenaren op dit thema vertegenwoordigd zijn, worden en 

blijven. Dat begint bij het aanstellen van een projectmanager Mobiliteit.

Steden veranderen op dit moment in hoog tempo als gevolg van 

een aantal maatschappelijke trends. Gemeentebesturen willen 

hun steden duurzamer, leefbaarder en inclusiever maken en Rot-

terdam is daar geen uitzondering op. Daarbij streeft men naar de 

15-minuten stad, waarbij alle bestemmingen in de stad binnen 15 

minuten bereikbaar moeten zijn met OV, fiets of lopend. Automo-

biliteit wordt zoveel mogelijk gereduceerd. Wat opvalt is dat de 

economische impact van dat beleid voor de ondernemingen in de 

stad vaak onderbelicht blijft. Een goed voorbeeld daarvan is de ca-

sus Hofplein en de discussie die we, samen met de winkeliers van 

de Rotterdamse binnenstad (die verenigd zijn in de BIZ Rotterdam 

Centrum, hierna afgekort RC), hierover voeren met de gemeente. 

Daarom hieronder wat meer informatie. 

In het voorjaar van 2021 hebben zowel RC als RCD uitgebreid com-

mentaar gegeven op de het programma van eisen en de herinrich-

tingsplannen (zie afbeelding) voor het Hofplein en zorgen geuit 

over het gebrek aan aandacht voor de economische effecten van 

verkeersingrepen voor de binnenstad. Hierop zijn vervolggesprek-

ken geweest met de verantwoordelijke wethouders, hetgeen ge-

leid heeft tot een onderzoek naar de economische impact van dit 

plan voor ondernemers in de binnenstad. Dat onderzoek is inmid-

dels afgerond en laat de kwetsbaarheid zien van het gemeentebe-

leid voor de aannamen die in verkeersmodellen worden gedaan. 

Daarop hebben we suggesties gedaan voor de uitvoering van de 

plannen, maar tot nu toe gaat het proces van ontwerp intussen in 

hoog tempo door. Binnenkort wordt het Definitief Ontwerp door 

het College van B&W vastgesteld, dus hebben we ons weer gemeld 

en hebben daarover overleg met wethouders.

Uitgangspunt is dat RC en RCD achter het beleid staan van de Ge-

meente Rotterdam om de stad duurzamer, leefbaarder en inclusie-

ver te maken. Er is in dat kader ook grote waardering uitgesproken 

voor de stadsprojecten. We streven ook naar een vitale binnen-

stad: een plek waar het goed is om te ondernemen, te investeren, 

te wonen, te verblijven en te bezoeken. Die binnenstad is nooit af 

en diverse grote transities moeten daar ook hun beslag krijgen. 

RC en RCD zijn ook vóór intensivering van wonen en beseffen dat 

daardoor toenemende druk op verkeerssystemen en buitenruimte 

zal ontstaan. De vele bouwprojecten die in de komende jaren op 

stapel staan zullen een grote uitdaging vormen voor bouwlogistiek 

in de binnenstad. RC en RCD onderschrijven de noodzaak van kli-

maatadaptatie en energietransitie en helpen ondernemers en eige-

naren stappen te zetten. RC en RCD juichen vergroening toe omdat 

dit de binnenstad voor bewoners én voor bezoekers aangenamer 

maakt. RC en RCD streven naar verbetering van de verblijfskwali-

teit in de buitenruimte en weten dat hiervoor een mobiliteitstran-

sitie nodig is. RC en RCD zien de bezoeker andere mobiliteitskeuzes 

maken en de druk op het openbaar vervoer (regionaal) en de fiets 

(rond de binnenstad) toeneemt.

Er zal allereerst prioritering moeten worden gegeven aan de verschillende mobiliteitsuitdagingen van het 

RCD. Het budget kan worden besteed aan extra onderzoek, benodigdheden voor de implementatie van ver-

schillende oplossingen of het realiseren van een logistieke hub. Concrete voorbeelden kunnen ook zijn de 

aanschaf van logistieke wagens voor een ‘white label’ lokale pakketdienst, aanschaf van extra fietsnietjes 

of technologie voor slimme uitwisseling bezetting parkeergarages. En tot slot, meten is weten. Registratie 

van het aantal bezoekers en verkeer en de doorstroom in kaart brengen. 

2.2
MOBILITEIT

TOT SLOT

Totaalbudget Mobiliteit: 

200.000EUR per jaar

Budget:

140.000EUR

Projectmanager:

60.000EUR



In het visiedocument “Klimaatadaptief RCD” is geschetst voor 

welke uitdagingen het gebied staat in de komende jaren. Hit-

testress, wateroverlast, luchtkwaliteit en windhinder zijn be-

langrijke aandachtsgebieden. In het rapport zijn oplossingsrich-

tingen en concrete bouwstenen aangereikt en met de gemeente 

besproken. 

Om uitvoering te geven aan de doelstelling om RCD klimaatadap-

tief te maken is het RCD-klimaatteam opgericht. Dit team onder-

zoekt de ontwikkeling naar een klimaatadaptief en aantrekkelijk 

district, bestudeert de wijze waarop deze transitie kan worden 

georganiseerd en activeert nieuwe initiatieven. 

Met de BIZ moeten de komende 5 jaar extra inspanningen worden 

verricht om RCD voor te bereiden op een veranderend klimaat met 

als inzet een toekomstbestendig vestigings- en verblijfsklimaat. 

Er is daarnaast voldoende overtuigend wetenschappelijk bewijs 

dat een verbetering van de fysieke leefomgeving ook bijdraagt 

aan de waarde van vastgoed; ook die van kantoren en winkels. De 

herontwikkeling van het Hofplein biedt enerzijds uitdagingen op 

gebied van mobiliteit, maar geeft daarnaast ook mogelijkheden 

tot een versnelde transitie op gebied van klimaatadaptatie. Want 

waarom zou de BIZ de nieuwe inrichting en sfeer van het Hofplein 

niet doortrekken naar andere delen in het gebied? 

Samenwerking tussen de BIZ en de gemeente maakt deze tran-

sitie een stuk kansrijker. Klimaatadaptieve buitenruimte kan 

daarbij samengaan met de kwalitatieve verbetering en vergroe-

ning van RCD en zo aansluiten op de ambities van een leefbaar 

en levendig verblijfsgebied. Deze buitenruimte zal ook nodig zijn 

om alle (toekomstige) bewoners dicht bij huis een plek te kunnen 

geven voor ontspanning. De BIZ kan concreet gaan over het aan-

brengen van meer groen op plekken die zich lenen voor een snelle 

actie. 

De middelen die de BIZ hiervoor ter beschikking heeft zijn voor 

een grootschalige vergroening en herinrichting nog niet toerei-

kend, maar met een stappenplan voor de komende jaren is er veel 

mogelijk. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om het beschik-

bare budget te vergroten door subsidies bij het Rijk of de Provin-

cie. Maar ook het Rotterdams Weerwoord, uitvoerder van de kli-

maatadaptatie ambities vanuit de Gemeente Rotterdam, heeft 

buitengewoon veel interesse in het gezamenlijk ontwikkelen van 

een plan en ziet mogelijkheden om op basis van cofinanciering 

het BIZ-budget te verdubbelen. 

Samenvattend: de BIZ moet opteren voor een versnelde klimaat-

adapatie van RCD. Enerzijds uit noodzaak, het gebied kent veel 

uitdagingen, anderzijds omdat zij hiermee het gebied verbetert 

en inspeelt op (duurzaamheids-)wensen van de gebruiker en zich 

daarmee ook nog eens van mooie uitgangspositie verschaft voor 

profilering van het gebied: een klimaatadaptief binnenstadsdis-

trict dat een top verblijfsgebied is. 

Projectmanager Klimaatadaptatie

De BIZ stelt een projectmanager Klimaatadaptatie aan die dit proces begeleid en de juiste 

partijen bij elkaar vindt. Samenwerking is essentieel. Er zullen gezamenlijk oplossingen 

moeten worden gevonden voor bijvoorbeeld het bufferen van water. Daarnaast buigt de 

projectmanager zich over mogelijkheden voor externe financiering. In het eerste jaar ligt 

de opdracht om te komen tot een uitvoeringsplan voor korte- en lange termijn haalbare 

aanpassingen die passen in een integrale visie op het gehele gebied. In overeenstemming 

met en aansluitend op de brancherings- en mobiliteitsvisie. 

Voor ingrepen op korte termijn is er budget beschikbaar voor opdracht geven tot uitvoer 

van plannen, aanschaf van bomen, etc. Daarnaast zal budget moeten worden besteed 

aan het ontwerpen van een totaalaanpak. 

2.3
KLIMAATADAPTATIE

Rotterdam Climate District 1

KLIMAATADADPTIEF

RCD

ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT

ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT: HET MEEST KLIMAATADAPTIEVE CENTRAL DISTRICT VAN DE WERELD

MEER WETEN? 

Scan de code en
lees het complete
rapport over
Klimaatadaptie

61%
Verhard oppervlakte openbare

ruimte (340.000m2)

31%
Bebouwde oppervlakte

(178.000m2)

6,6%
Openbaar groen

(37.9000m2)

2,5%
Particuliere binnentuinen en

groene daken (9.2000m2)

0,2%
Oppervlaktewater

DE ‘HARDE’ FEITEN OVER HET RCD

Het totale oppervlakte van het gebied is 557.000 m2, ofwel 110 voet-

balvelden groot. Een derde van het gebied is bebouwd en bijna twee 

derde verhard. Groen beslaat slechts 7% van het oppervlak en water is 

tegenwoordig met 0,2% nagenoeg geheel afwezig.

Totaalbudget Klimaatadaptatie: 

210.000EUR per jaar

Budget:

150.000EUR

Projectmanager:

60.000EUR



De professionalisering van het gebiedsmanagement zal gaan plaats-

vinden in de recent opgerichte Stichting BIZ Rotterdam Central 

District. De voorgenomen BIZ is specifiek toegespitst op eigenaren 

van vastgoed. Met een totaalbudget van € 645.000,- en een commit-

ment van 5 jaar kunnen we een organisatie opstarten met 2-3 fte in 

verschillende functies, een sterke sparringpartner vormen naar de 

Gemeente Rotterdam en hebben we een budget om vorderingen te 

maken op de thema’s leefbaarheid, mobiliteit en klimaatadaptatie. 

Voor de Stichting BIZ zal een bestuur worden geformeerd dat be-

staat uit minimaal 3 personen én dat voor 2/3e vertegenwoordigd is 

door gebouweigenaren uit het gebied. De statuten van de Stichting 

BIZ zijn opgenomen in de bijlage. 

De Vereniging RCD zal naast de BIZ blijven bestaan als hoeder van 

de community. Het is daarnaast ook wenselijk dat er een verbonden-

heid blijft bestaan tussen de Vereniging en de Stichting BIZ, bijvoor-

beeld door eenzelfde bestuurder in beide entiteiten aan te stellen  

en een gratis lidmaatschap van de Vereniging RCD voor vastgoedei-

genaren te regelen. 

Op dit moment is er voor de Vereniging RCD één zzp’er werkzaam in 

en voor het gebied op basis van 12-uren per week in overleg met een 

onbezoldigd en vrijwillig bestuur. Dat is op z’n zachtst gezegd mager 

te noemen. Ter vergelijking: een organisatie als Hello Zuidas, even-

knie van Vereniging RCD in Amsterdam, beschikt jaarlijks over zo’n € 

700.000,- t.o.v. de € 100.000,- waar de Vereniging over beschikt. Een 

goed voorbeeld voor RCD van een vergelijkbare organisatie die is ge-

professionaliseerd is Organisatie Rotterdam Centrum (RC). Vanuit 

winkeliersverenigingen groeide deze organisatie in een aantal jaren 

uit tot de grootste BIZ van Nederland en voert zij regie op de winkels 

in de binnenstad.

Het bestuur van de BIZ houdt toezicht op de dagelijkse werkzaam-

heden van de organisatie en de uitgaven. Het budget moet voor-

afgaand aan ieder jaar worden vastgesteld en verantwoord. Het 

gebied waar de RCD-BIZ zich op richt vind je in onderstaand kaartje 

tussen de rode lijnen.

3. ORGANISATIE

VERENIGING RCD

Vrijwillig lidmaatschap per jaar

Jaarlijks budget € 100.000,-

0,3 FTE + vrijwillig bestuur

Diversiteit aan belanghebbenden

5-jarige verbintenis

Jaarlijks budget € 645.000,-

3 FTE + bestuur bestaande uit 2/3 eigenaren RCD

Georiënteerd op eigenaren

STICHTING BIZ RCD

V
ER

SU
S

ALLE DEELNEMERS



Inkomsten

BIZ-bijdrages

Perceptiekosten 3%

Donateurs

Niet te innen bijdrages

Totaal inkomsten

 

Uitgaven

Levendigheid

Mobiliteit

Klimaatadaptatie

Organisatiekosten

Onvoorzien

Totaal uitgaven

Resultaat

JAAR 1

645.000

19.350

0

-25.650

590.000

 

JAAR 1

100.000

140.000

150.000

180.000

20.000

590.000

 

0 

JAAR 2

645.000

19.350

0

-25.650

590.000

 

JAAR 2

100.000

140.000

150.000

180.000

20.000

590.000

 

0

JAAR 3

645.000

19.350

0

-25.650

590.000

 

JAAR 3

100.000

140.000

150.000

180.000

20.000

590.000

 

0

JAAR 4

645.000

19.350

0

-25.650

590.000

 

JAAR 4

100.000

140.000

150.000

180.000

20.000

590.000

 

0

JAAR 5

645.000

19.350

0

-25.650

590.000

 

JAAR 5

100.000

140000

150.000

180.000

20.000

590.000

 

0

TOTAAL

3.225.000

96.750

0

-128250

2.950.000

 

TOTAAL

500.000

700.000

750.000

900.000

100.000

2.950.000

 

0

4. FINANCIËN 
WAT HOUDT DE BIZ FINANCIEEL IN VOOR VASTGOEDEIGENAREN IN RCD?

Vastgoedeigenaren dragen met een vast bedrag per jaar bij aan de verbetering van het Rotterdam Central District en de uitvoering van 

de ambities die zijn vastgelegd in dit BIZ-plan. De bijdrage bedraagt jaarlijks 0,08% van de WOZ-waarde met een minimum van € 100,- en 

een maximum van € 15.000,- per object. De BIZ-bijdragen worden geïnd door de gemeente en in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan 

de BIZ-organisatie RCD. De RCD gebruikt het geld van de vastgoedeigenaren voor de activiteiten in dit plan. Tegenover deze kostenpost 

staan de voordelen/baten die een toekomstbestendig bruisend gebied met zich meebrengt dat op het gebied van innovatie vooroploopt, 

optimaal rendeert op alle fronten bijdraagt aan waardeontwikkeling van vastgoed. 

De eerste begroting van BIZ-RCD 

Met de BIZ streven we naar een totale jaarlijkse bijdrage van € 645.000,-.

5. PROCES
ALGEMENE INFORMATIE BIZ

BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone en is een wettelijk instru-

ment voor vastgoedeigenaren en/of gebruikers om te investeren in het 

eigen gebied. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de basis: 

schoon, heel en veilig. Alle gewenste extra’s boven op de basis staan de 

eigenaren en/of gebruikers voor aan de lat. Uiteraard kan dat in samen-

werking met bijvoorbeeld de gemeente, maar dan op basis van samen-

werking en het gezamenlijk streven in een beter gebied.

In de Wet op de Bedrijveninvesteringszones 

staat BIZ als volgt geformuleerd: 

“Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een 

winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen bijdrageplichtigen 

gezamenlijk (collectief) investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsom-

geving. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De activiteiten van een BIZ 

zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle bijdrageplichtigen betalen 

een gemeentelijke heffing die via de sector Belastingzaken wordt ge-

ind. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing, die strekt ter bestrij-

ding van de kosten die verbonden zijn aan collectieve activiteiten in de 

openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen 

van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of 

de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrij-

veninvesteringszone. De opbrengst van de heffing, minus de perceptie-

kosten, wordt in de vorm van een subsidie (BIZ-subsidie) uitgekeerd aan 

de BIZ-vereniging. Voorwaarde is dat de meerderheid van de onderne-

mers achter het plan staat door middel van een officiële stemming. Een 

BIZ is een instrument van, voor en door ondernemers”.

VRAGEN?
Neem voor vragen en meer informatie over de stemprocedure 

van de BIZ contact op met Rob Ittmann. 

E: ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl

M: 06 222 42 177

DE BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN VAN EEN 
BIZ ZIJN:

•  Democratisch: alle eigenaren worden  

verzocht te stemmen;

•  Geen freeriders: iedere eigenaar in het 

afgebakende gebied betaalt mee;

•  De gemeente int het geld;

•  Ondernemers vormen een blok richting 

gemeente en externe partijen;

•  Een beter georganiseerd gebied met een 

gezamenlijke opgave en mooie ambitie om 

RCD op een hoger plan te tillen.

DRAAGVLAKMETING

Om de BIZ in werking te laten treden wordt een zogenaamde formele 

draagvlakmeting gehouden. Hiervoor ontvangen alle eigenaren van-

af 9 november 2022 een stembiljet. De totale stemperiode duurt tot 

en met 6 december 2022. Het is van belang om zo snel mogelijk jouw 

stem uit te brengen. 

©
 A

D
R

IEN
N

E W
ILD

EM
A

N
©

 A
D

R
IEN

N
E W

ILD
EM

A
N

© IRIS VAN DEN BROEK



Stichting BIZ Rotterdam Central District

Weena 690 (14e verdieping)

3012 CN Rotterdam

WWW.ROTTERDAM-CENTRALDISTRICT.NL


