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LEVENDIGHEID
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Levendigheid
Van bewegen naar bewegen + verblijven

In de huidige situatie is het RCD een gebied waar het
accent ligt op mobiliteit   

Doelstelling is het verweven met de stad en naast reizen
ook verblijven mogelijk te maken. 

MEER BOMEN MEER GROEN

SFEERVERLICHTING EN REURING 

1

2

3 AANPAK PLINTEN 

Toevoegen verplaatsbaar groen.  
Effectief gebruik van groen
Groene gevels
Waterspuiters
Kunst  

Toepassen van (led)licht in het
kader van sfeer en veiligheid
Aantrekkende kracht van (zichtbare)
evenementen en activiteiten
Sport 

Pop-up - Startersstrip 
Volle plinten zorgen voor meer sfeer
en beleving en gevoel van veiligheid
Maken het gebied aantrekkelijk voor
ondernemers en investeerders 



Plinten
Gerichte aandacht op invulling van
de plinten loont. 

Daarnaast kun je de plint gebruiken
om er horeca, starters en
innovatieve partijen te huisvesten
die bijdragen aan de kernwaarden
van het gebied.  

Lees erover in ons rapport



Saskia Rill
Plintmanager Zuidas



1.Leegstand in plinten 

2.Geen prioriteit bij makelaars/eigenaren

3.Gemeente voelde en nam verantwoordelijkheid

4.Veel ondernemers meldden zich bij Gemeente

5.Experiment 

Waarom in 2010 plintenmanager Zuidas?



'Toon mij uw
straten en ik vertel

wat voor stad u
bent.’



1. In dienst van Gemeente Amsterdam: zou
ik nu anders doen

2. Verleiden en overtuigen – want geen
eigendom

3. Acquisitie doen (obv onderzoek
behoefte) en bewijzen dat het anders
kan. 

4. Ondernemers adviseren en mee naar
gesprekken

5. Onafhankelijkheid was onderdeel van
het slagen van de functie als
plintenmanager.

Hoe?





In nieuwe ontwikkelingen:
1.Adviseren obv ervaringen:
•M2
•Flexibel - veel voordeuren
•Imago als waarde
•Bestemming – risico als je het te flexibel
bestemt
•Aan de voorkant identiteit en wensen in
kaart brengen

2. Voorwaarden in tenders – en hoe te
borgen

3.  Bij verkoop plint aan belegger
voorwaarden stellen

Hoe?



1.City at Eye en skylevel is voorwaarde
voor slagen gebied- voel je je hier prettig
als bewoner en bezoeker

2.Neutrale en objectieve positie – wekt
vertrouwen

3.Overzicht gebied – integraal advies

4.Gaat veel tijd in zitten – dus iemand
dedicated neerzetten

5.……..

TOEGEVOEGDE
WAARDE



VRAGEN
OVER 

PLINTEN
MANAGEMENT?
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Mobiliteit &
Bereikbaarheid

Geluid 
Wildparkeren fietsen/scooters
Slim gebruik maken van m2 voor bijv
parkeren
Fijnstof-emissieloze zone (voorbeeld
Taxi Amsterdam)

REDUCEREN VAN OVERLAST 

Kantoren en binnenstad moeten
bereikbaar blijven maar moet schoner en
slimmer
Logistiek verweven met omliggende
gebieden

BEREIKBAARHEID

1

2

3
Shift maken in gebruik van middelen
en infrastructuur
Toepassen nieuwe technieken
Gebruikers en gastverblijf faciliteren 
OV verweven in totale aanpak

MODALITEITSSHIFT EN INNOVATIE



HOFPLEIN 
De nieuwe situatie?



Haagse
Logistieke
HUB
De effecten van de Logistieke Hub zijn
groot. Zo neemt het aantal leveringen
per dag af met 90 procent, zijn er 60 à
70 procent minder losmomenten en
worden door de bundeling van
goederenstromen minder kilometers
gereden. De uitstoot van fijnstof neemt
af. De jaarlijkse afname van CO2 staat
gelijk aan 175 vluchten van Amsterdam
naar Parijs.

  SCHOON, SLIM & GASTVRIJ



Shift maken van middelen en
infrastructuur
Toepassen nieuwe technieken
Gebruikers en gasten faciliteren 
OV verweven in totale aanpak

Modaliteits shift en
innovatie

3

Greenloop - 1 app voor alle vormen
van reizen.  Plan en betaal je ov en
deelvervoer vanuit 1 app. 
HUBS kunnen in overleg gepland en
gestationeerd worden

minder verkeersbewegingen door het
gebied 
schoner transport
keten aanpak / aanbod door aan te
bieden wat werkt  

Voorbeelden:

Pilot in Amsterdam met studenten en
Spaanse Polder met bedrijven.

Doel;



VRAGEN 
OVER 

MOBILITEIT?
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Duur
zaam
heid



Rob Ittmann
Operationeel manager RCD
Lid RCD-Klimaatteam



Duurzaamheid
Het Rotterdam Central District wordt
gekenmerkt vanwege zijn prachtige
gebouwen. Gebouwen en wegen
opgebouwd uit staal, beton en asfalt. Dit
past niet in de ambities van de stad en het
RCD. Tijd voor actie! 

    
ROTTERDAM CLIMATE

DISTRICT

Klimaatadaptief

Verduurzamen van gebouwen

Onder klimaatadaptatie wordt verstaan: het tijdig en
effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat.
Daardoor kan schade door klimaatverandering beperkt
worden. Dit vraagt dus wat van gebouwen, gebruikers en
omgeving. 

Lees ook het rapport op de website.

Hoe omgaan met energieverbruik, toepassen van groene
gevels en daken? Maar ook de grondstoffen en  materialen
voor de bouw of renovatie dienen duurzaam te zijn.  Waar
dit op gebouw niveau niet mogelijk is kan er verwezen
worden naar de gebiedsacties en maatregelen. 

Rol van de BIZ is het zijn van de gesprekspartner (en aanjager
middels RCD klimaatteam) voor de gemeente en deskundigen
in de gebiedsontwikkeling.  Er wordt continue gezocht naar
financieringsmiddelen zoals provinciale subsidies en
samenwerkingen. Aanjagen door schetsend ontwerpen. 

Klimaatteam RCD





MOGELIJKE SAMENWERKING RCD 
HEEFT MANDAAT VIA GEMEENTE
ROTTERDAM
HEEFT KENNIS VAN ZAKEN
KAN KLIMAATBUDGET VERDUBBELEN



KLIMAATADAPTIEF  +
TOEVOEGEN VAN SPORT



Dakakker
Rotterdam
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Het 
belang 
van een

BIZ

Steven Manhave
Voorzitter BIZ Rotterdam Centrum

Manhave Vastgoed

Pauline Buurma
Directeur BIZ Rotterdam Centrum 



BIZ Rotterdam Centrum 
320 winkeliers- /horecapartijen
65 vastgoedeigenaren

Voorstellen: 
 

Doel:
Verhogen bezoekersaantallen,
klantwaardering en uitgaven.
 



Te veel freeriders >100% lidmaatschap
Langdurig commitment (5 jaar)
Inning middels BIZ aanslagen door belastingdienst
Meer realiseren door samenwerking
Middelen efficiënter inzetten.

DE AANLEIDING VOOR HET OPSTARTEN VAN EEN BIZ

 



Wat heeft de BIZ Rotterdam Centrum gebracht ?

Eigen branding en marketing
#RotterdamCentrum
Bovengemiddeld schoon;  Intensieve
samenwerking Toezicht model
Veiligheid
Intensivering samenwerking
gemeente
Samenwerking stakeholders en
buurgebieden
Inzicht data instore omzet- en
passantenindexen 



Gesprekspartner bij de gemeente over
bv mobiliteit en stadsontwikkeling

Gezamenlijke visie eigenaren: 

Inzicht en analyse van
passantentellingen 

            

- groene daken 
- branchering problematiek Korte Lijnbaan 
- herstel historische luifels Lijnbaan 
- herinrichting openbare ruimte

 

Wat is het
belang van
een BIZ voor
eigenaren? 



BIZ Rotterdam Centrum
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OVER 
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De organisatie



Hoe verhouden
de vereniging
RCD
en de BIZ 
zich tot elkaar? 

met een eigen entiteit (stichting) en
een eigen bestuur (eigenaren)

Eigenaren betalen geen contributie aan
de Vereniging.
Eigenaren betalen de BIZ-heffing via de
gemeente belasting. 

Vereniging RCD blijft bestaan.

De BIZ functioneert naast de vereniging 

Financieel 



Vereniging
RCD 
staat voor

Gebiedsontwikkeling 

Profilering  

Community 



DE BIZ RICHT
ZICH OP 

GEBIEDS
ONTWIKKELING 

met daarbinnen 
3 

aandachtsgebieden
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vlaggenPodcast

social media

Magazine

activiteiten ronde tafels

schermendenktanks ?

Dit doen we via1

Profilering via Vereninging
RCD en eigen kanalen DE VERBINDENDE FACTOR TUSSEN ALLE

STAKEHOLDERS.  

Welcome at 
Rotterdam Central District
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Het (informele) proces

De thermometer 



 Het (informele) proces

Via dit proces meten we het draagvlak. 
Opstarten van formele traject  Ja/Nee  



WAT IS EENWAT IS EEN
BIZ?BIZ?

De BIZ is een wet

Afgebakend en aaneengesloten gebied 

Gezamenlijk investeren 

De activiteiten dragen bij aan de economische

ontwikkeling  

De activiteiten zijn aanvullend op de inspanning van de

gemeente (SLA)

Collectieve bijdrage via de gemeente (belastingen) 

Verbeteren van de concurrentiepositie ten opzichte van andere steden en
gebieden
Verhogen van de omzet voor gebruikers en de waarde van het vastgoed
Gezamenlijk opgesteld en gedragen businessplan

HET DOEL 



TOEGEVOEGDE
WAARDE VAN EEN
BIZ
VOOR HET RCD

De BIZ is een vertegenwoordiger van de
vastgoedeigenaren

De BIZ richt zich op korte en lange
termijn

Neemt deel aan gesprekken met
gemeente en externe partijen mbt
gebiedsontwikkeling en met name de 3
genoemde pijlers.

Zorgt voor een eerlijke verdeling van de
kosten (geen free-riders)

Is een facilitator en initiator om RCD
verder te ontwikkelen

Is een partij waar de gemeente
Rotterdam niet omheen kan

Zet zich in voor verbetering van kwaliteit  
en beleving in RCD.



WAT DOET EENWAT DOET EEN
BIZ?BIZ?
VOORBEELDEN ZIJN;

Bereiken van korte en lange termijn

doelstellingen; 

Bevorderen samenwerking en verbeteren

organisatiegraad; 

Gebiedsmarketing en promotie; 

Groenvoorziening en aankleding; 

Sfeerverlichting; 

Veiligheid; 

Aanvullende op de gemeente;



HET (BEOOGD)

BIZ-
GEBIED



STEMMENSTEMMEN
de informele draagvlakmeting (nu)

de formele draagvlakmeting

Het stemproces verloopt in 2 fasen:





BIZ BIJDRAGEBIZ BIJDRAGE

vast percentage van 0,08% van de WOZ waarder per object
Ondergrens van € 1.000
Bovengrens van €15.000

Voorstel
 

 



PLANNING
DE GLOBALE PLANNING 2022 

 eind juni deadline Informele draagvlakmeting

eind juli indienen BIZ-plan

Q4 Formele draagvlakmeting | Stemmen tellen

Start draagvlak sessies

2023 
Januari start BIZ eigenaren RCD
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design by
Dennis Houkes


