
   
 

  

 
BIZ INFORMELE DRAAGVLAKMETING 

Rotterdam Central District 

Belangrijk! 
Een BIZ zorgt binnen een termijn van 5 jaar voor een 
financiering, waarmee wij diverse projecten en services 
ons gebied verbeteren. Dit jaar willen wij met u dit 
proces opstarten. Een aantrekkelijk toekomstbestendig 
gebied voor u, de huurders en publiek is immers 
essentieel. Uw stem ‘voor’ een BIZ is daarom belangrijk!                                           
Vereniging Rotterdam Central District 
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BELANGRIJK NIEUWS VOOR ALLE PANDEIGENAREN 

Beste eigenaren, 
 
De gemeente biedt ons de mogelijkheid om een Bedrijven investeringszone (BIZ*) op te zetten. Dit 
sluit aan op de wens van de vereniging en dus zijn wij dit proces opgestart. Dit begint met een informele 
draagvlakmeting en dus ontvangt u van ons deze brief en het stemformulier.  
 
Een BIZ kan grote voordelen opleveren voor ons gebied, door | hogere uitgave door consumenten | 
toegenomen aantal bezoekers | verblijfsduur verlengen | terugdringen criminaliteit | verbeteren 
onderhoud | verbeteringen aan fysieke omgeving | aantrekkelijker voor nieuwe ondernemers en 
werknemers | aantrekken nieuwe investeerders en ondernemers | verbeterde concurrentiepositie ten 
opzichte van andere winkelcentra.  
 

Wij willen met een RCD BIZ-eigenaren inzetten op |  
• Mobiliteit  

Mobiliteit is een belangrijke factor in het RCD-gebied. Maar het kan beter en schoner. Wij willen ons 
inzetten voor de reductie van overlast door o.a. wildparkeren en geluid. Het bereikbaar houden van 
kantoren maar op een schonere manier. De last mile aantrekkelijker maken en de modaliteitsshift en 
innovatie op het gebied van ‘transport’ in bredere zin.  
 

• 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. Wij 
willen inzetten op de ambities en de transformatie naar ROTTERDAM CLIMATE DISTRICT. Dit willen we 
bereiken door o.a. klimaat adaptief te worden en gebouwen te verduurzamen. De 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. 
 

• Levendigheid  
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. Kortom: Van bewegen naar 
bewegen + verblijven. Dit willen we bereiken door o.a. meer bomen, meer groen, meer reuring en 
aanpak van de plinten. 
 

Met bovenstaande pijlers maken we het gebied voor alle stakeholders aantrekkelijk Een meer 
uitgebreide toelichting kunt u vinden op www.rotterdamcentraldistrict.nl/biz 

 

*Wat is een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)?  
Een BIZ is een afgebakend gebied waarin alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van 
hun bedrijfsomgeving. De BIZ-activiteiten zijn altijd aanvullend op de gemeentelijke basistaken. 
Participanten bepalen of zij voor een bepaald gebied gezamenlijke investeringen willen doen. In een 
plan wordt o.a. opgenomen wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als 
er voldoende draagvlak is regelt de gemeente de gebruikelijke inning van de gelden (de BIZ-bijdrage) 
en keren zij de totale opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting, die de activiteiten 
namens de ondernemers uitvoert. Voor de afbakening van het nieuwe gebied verwijzen wij u naar de 
presentatie op de website. 
 
Voordelen van een BIZ  
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De belangrijkste voordelen zijn: 
• Iedere eigenaar betaalt mee (meer slagkracht door groter budget); 
• Democratisch: alle eigenaren worden verzocht te stemmen; 
• De bijdrage wordt via de gemeentelijke belasting geïnd; 
• RCD vormt een serieuze gesprekspartner richting gemeente en externe partijen;  
• Een veiliger en beter georganiseerd gebied. 
 

Proces BIZ 

De BIZ is een wet. Dit betekent dat er een aantal officiële momenten zijn in het proces. Deze 
informele enquête is een eerste stap waarmee we peilen of er voldoende draagvlak is voor het 
opstarten van de officiële procedure. Dit is de informele draagvlakmeting, u verbindt zich nergens 
aan.  
  

 

 

 

En nu? 

Wij vragen u als ondernemer in het nieuwe vastgestelde BIZ-gebied de bijgesloten enquête in te vullen 
en  
uiterlijk 07-07-2022 aan ons terug te sturen. Dit kost u ongeveer 5 minuutjes. U kunt dit ingevulde 
formulier ondertekend mailen naar: ittmann@rotterdam-centraldistrict.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

Hans de Jonge     Rob Ittmann     

Voorzitter      Operationeel manager 

Vereniging Rotterdam Central District   Vereniging Rotterdam Central District  
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INFORMELE DRAAGVLAKMETING ONDERNEMERS.  
Dit is de informele draagvlakmeting, u verbindt zich nergens aan.  
 
Bent u beslissingsbevoegd ? Zo niet, dan graag in laten vullen door beslissingsbevoegde. 
 
Uw bedrijfsgegevens
   
Bedrijfsnaam  :       
 
Adres   :       
  
E-mail (algemeen) :       
 
Contactpersoon:       
 
Emailadres :       
 
Telefoon :       
 
Van welke panden bent u eigenaar? 
(adressen)   
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Bedrijven InvesteringsZone RCD  
 
1. Bent u voldoende geïnformeerd over de BIZ regeling?  

 
 Ja,  
 Ja,deels ik kom graag in contact voor een vervolgafspraak 
 Nee (kijk voor meer info op ………) 

 
 
De RCD wil de BIZ-bijdrage per object gelijkstellen aan dat bij de BIZ in Rotterdam Centrum 
(winkelgebied binnenstad). Dit betreft een percentage van 0,08 van de WOZ-waarde met een boven- 
en ondergrens van respectievelijk € 1.000,- en € 15.000, -. 
 
2. Wat is voor u als pandeigenaar een acceptabele jaarlijkse BIZ-bijdrage nu u onze plannen kent? 
 

 0,08% van de WOZ-waarde met minimum van € 1.000, - en een maximum van € 15.000, - per 
object.  

 Anders, namelijk  
 
3. B.  Prioriteiten BIZ gebied  
                                                
1. Welke onderwerpen zijn voor u van toegevoegde waarde voor de BIZ? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 

 Mobiliteit 
 Duurzaamheid (en vergroening) 
 Levendigheid in het gebied 
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 Schoon, heel en veilig (extra bovenop gemeentelijke aanpak) 
 De samenwerking tussen alle partijen verbeteren  
 Anders, namelijk       

 
 
C.  Betrokkenheid en communicatie 
 
1. Bent u bereid mee te denken en mee te doen tijdens de uitvoering van de BIZ? 

 
 Ja 
 Ja en ik heb mogelijk interesse in een bestuursfunctie 
 Nee 

 
 
2. Wij hebben zoveel mogelijk stemmen nodig.  Brengt u hieronder uw (informele) stem uit. Bij 

voldoende stemmen kunnen wij het formele proces opstarten.  
 

 Voor 
 Ik twijfel (neemt u dan s.v.p. eerst contact op met Rob Ittmann.  
 Tegen, want       

 
 
Aanvullende opmerkingen: 
      
 
 
 
 
Datum  :        
 
Naam  :       
 
Handtekening :       
 


