
 
 

 

BIZ-stemming vanaf 9 november 2022. 
 
De aankomende weken gaan we over tot het formele stemproces voor een Bedrijven InvesteringZone (BIZ) 
in het Rotterdam Central District. Er is dus actie vanuit u nodig.  
 
Hoe zat het ook alweer?  
De BIZ is geïnitieerd om ervoor te zorgen dat eigenaren invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van 
het gebied in zijn geheel. Gezamenlijke belangen kunnen daarmee beter worden vertegenwoordigd. Die 
gezamenlijke belangen zijn er en worden steeds groter.  

Het RCD is een gebied dat zich in het algemeen kenmerkt door mobiliteit. 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 Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) zal de transitie van 
mobiliteitsgedrag in de stad stimuleren en minder ruimte bieden voor autobereikbaarheid. Er is in het 
gebied nog een grote potentie 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.  
 
Door samen te werken in een BIZ kunnen we ervoor zorgen dat de transitie van het RCD beter verloopt. Een 
goed functionerend gebied betekent ook een hogere vastgoedwaarde.  

Hoe werkt het?  
Om al deze acties te kunnen betalen wordt een BIZ voor het RCD gerealiseerd. Daarmee kunnen alle 
eigenaren, die binnen dit gebied zijn gevestigd, de komende vijf jaar het gebied aanzienlijk verbeteren! Dit 
werkt door in de aantrekkelijkheid voor uw huurders en gebruikers.  
 
Wat kost het?  
Élke eigenaar binnen het RCD draagt bij. De bijdrage bedraagt een vast percentage van 0,08% van de WOZ-
waarde per bedrijfspand (WOZ_object). Om een onevenredige verdeling van de lasten te voorkomen, is 
hierbij een minimum van €100,- en een maximum van € 15.000,- per jaar vastgesteld.  
Dit bedrag wordt door de gemeente geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als subsidie 
aan de BIZ overgemaakt. Het is én blijft dus geld van én voor het gebied!   
 
Wat doet de gemeente?  
De gemeente Rotterdam is enthousiast, staat achter dit initiatief en steunt de BIZ voor het RCD. De 
gemeente maakt ook extra subsidies beschikbaar. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de openbare ruimte. Hierover zijn met de gemeente goede afspraken gemaakt in een 
uitvoeringsovereenkomst. De BIZ richt zich op de werkterreinen leefbaarheid, mobiliteit en 
klimaatadaptatie. 
 
Hoe kan ik stemmen?  
U ontvangt volgende week de formele stembiljetten. Deze worden fysiek rondgedeeld. Wij verwachten deze 
uiterlijk in week 48 ingevuld weer terug. U kunt daarvoor gebruik maken van de retourenveloppe maar wij 
zullen ook een fysiek ronde inplannen om de formulieren op te halen.  
 
Tijdslijn  
Week 44/45    Vooraankondiging formele draagvlakmeting 
Week 45/46    Ontvangst formele stembiljetten 
Week 47/48    Ingevulde stembiljetten retour /ophalen 
Week 49/50    Tellingen stemmen door gemeente Rotterdam 
 
Week 1/ 2 2023    Start BIZ?!   
 



Meer informatie?  
Alle informatie over de BIZ, statuten van de stichting en brochure met het BIZ-plan is na te lezen op 
www.rotterdam-centraldistrict.nl/biz. 
 
De volgende personen zijn uw aanspreekpunt voor vragen over de BIZ:  
 
Rob Ittmann   Operationeel manager RCD  

M: 06 – 222 421 77  
E: ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl 

 
Percy Douglas,   BIZ kwartiermaker   

06 - 578 784 24     
E: p.douglas@dzp.nl 

 
Dennis Houkes  BIZ kwartiermaker   

M: 06 - 229 864 40     
E: d.houkes@dzp.nl 

 



 

 

 


