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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject uitgevoerd in opdracht van Brink Groep en de 

Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden van september 2007 tot en 

met september 2008. Brink Groep houdt zich bezig met management, advies, automatisering voor de 

bouw, huisvesting en vastgoed. 

Hierbij wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de goede ondersteuning Brink Groep in het 

bijzonder voor de vrijheid bij het vormen van de opdracht en Wim Wenselaar voor zijn begeleiding 

met een persoonlijke tint. Ron bedankt voor de discussies en steun. 

Verder hoop ik dat het stappenplan in de praktijk gebruikt kan worden bij het oprichten van BGV

zones in Nederland. 

Inge Janssen 

September 2008 
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SAMENVATTING 

In dit onderzoek is een model gecreëerd aan de hand waarvan BGV-zones geanalyseerd kunnen 

worden. Aan de hand van de analyse van BGV-zones in het buitenland kunnen kritieke factoren voor 

het oprichtingsproces van een BGV-zone in Nederland aangewezen worden. Er wordt een verkennend 

onderzoek gedaan naar de verwachtingen van de initiatiefnemers en andere actoren over de 

inrichting en oprichting van BGV-zones in Nederland. De factoren geëxtraheerd uit de analyse van 

BGV-zones in het buitenland en het verkennend onderzoek worden gecombineerd en verwerkt tot een 

stappenplan, wat als leidraad gebruikt kan worden bij het oprichten van een BGV-zone in Nederland. 

Verder worden aanbevelingen gedaan hoe BGV zou kunnen ondersteunen bij bestaande problemen op 

bedrijventerreinen in Nederland. 

Analysemodel 

Het Analysemodel wat is gecreëerd plaatst een BGV-zone in een context. Een verschil in context heeft 

gevolgen voor de structuur en doel van de BGV-zone. BGV-zones in de Verenigde Staten en Engeland 

zijn geanalyseerd. 

Nationale context 

Lokale context 

Activiteiten 

Uit de analyse is gebleken dat cultuur een grote rol speelt bij de acceptatie van een BGV-zone. In de 

VS is het veel meer geaccepteerd om als ondernemer iets terug te geven aan de samenleving. In 

Nederland overheerst het gevoel dat er al veel belasting betaald wordt en dat er al voor een aantal 

diensten is betaald. In elk land wordt de visie van het instrument BGV anders vertaald in de wet- en 

regelgeving. De wet stelt een kader waarbinnen een BGV-zone kan opereren. In dit kader kunnen 

voorwaarden voor de oprichting van een BGV-zone opgenomen worden. In Nederland is in de 

Experimentenwet BGV gesteld dat een BGV-zone het algemeen belang moet dienen. Er bestaat 

verschil tussen landen of BGV wordt gezien als lobbyinstrument. In de VS wordt BGV als een 

belangrijk lobbyinstrument beschouwd. In Nederland en Engeland wordt BGV als uitvoerend 

instrument gezien, wat maar in beperkte mate invloed heeft op beleidsvorming. In de VS en Engeland 

wordt BGV gezien als een instrument waarmee een gebied gerevitaliseerd kan worden en is 

revitalisatie een veelvoorkomend doel van een BGV-zone. 
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Oprichtingsproces 

Het oprichtingsproces van een BGV-zone in Nederland verschilt van die in het buitenland doordat er in 

Nederland alternatieve instrumenten voor een BGV-zone bestaan. Het keuzeproces neemt een 

wezenlijk deel van het proces van oprichting voor zijn rekening. De alternatieven zijn een 

ondernemersfonds op basis van OZB, een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting en een 

organisatie op vrijwillige basis. In dit onderzoek is een keuze matrix opgesteld waarin deze drie 

alternatieven met een BGV-zone worden vergeleken. Kritieke punten waarop de instrumenten van 

elkaar verschillen zijn de, heffingsgrondslag, gebiedsgrootte, juridische voorwaarden en 

waarbergingen en de uit te voeren projecten. Andere factoren die het oprichtingsproces beïnvloeden 

zijn persoonlijke voorkeur van de initiatiefnemer en de gemeente voor één van de instrumenten, 

eigenschappen van de initiatiefnemer (zoals motivatie en communicatie) en onderlinge verhoudingen 

van de organisaties die actief zijn in het gebied. Al de potentiële initiatiefnemers ondervraagd voor dit 

onderzoek zaten nog in de inventarisatiefase, er is gevraagd naar de verwachtingen van de inrichting 

van de toekomstige BGV-zone. Verwacht wordt dat een deel van de toekomstige BGV-zones in 

Nederland kleinschalig zullen zijn. De BGV-zones voorzien in beginsel in bestaande activiteiten met 

een ander financieringsmechanisme om meeliften tegen te gaan. BGV-zones kunn~n zich ontwikkelen 

en uitbreiden, de verwachting is dat dit ook in Nederland zal gaan gebeuren. 

Stappenplan 

Alle factoren die invloed hebben op het oprichtingsproces van een BGV-zone zijn verwerkt tot een 

stappenplan. Dit stappenplan kan bij het oprichten van een BGV-zone als leidraad gebruikt worden. 

Het stappen plan bestaat uit 7 stappen. 

Stap 1: Behoeften signaleren door initiatiefnemer; quickscan 'nul'-situatie, sleutel-actoren 

Stap 2: Behoeften inventariseren; diensten gemeente, zijn er problemen, huidige activiteiten 

initiatiefnemer, collectiviteit van de behoeften 

Stap 3: Het initiatief concretiseren; motivatie van initiatiefnemer, houding van de directe omgeving, 

doel van de BGV-zone, keuze welke projecten gaat een BGV-zone omvatten 

Stap 4: Keuze wel/geen BGV-zone; aan de hand van de vergelijkingsmatrix 

Stap 5: Het inrichten van een BGV-zone aan de hand van een BGV-plan; SLA, welke projecten 

uitvoeren, inbedding, procesondersteuning. 

Stap 6: Stemmen over het BGV-plan; promoten en uitleggen BGV-plan aan ondernemers 

Stap 7: Uitvoeren BGV-plan; informeren ondernemers en overheid, meten van prestaties 

Bedrijventerreinen 

Het wordt in Nederland aangenomen dat BGV na revitalisatie ingezet kan worden, maar niet dient als 

een instrument voor revitalisatie. De meeste kansen worden gezien voor gebieden waar de situatie al 

redelijk tot goed is. BGV wordt gezien als kansengrijper, niet als probleemoplosser. 

Het is bekend dat er problemen zijn met bedrijventerreinen in Nederland, bedrijventerreinen 

verouderen te snel, er is gebrek aan commitment van de eigenaren en er is leegstand. 

Herstructurering moet verouderde terreinen weer up-to-date maken, maar in het 

herstructureringsproces zijn ook problemen aan te wijzen die verbeterd zouden kunnen worden. In dit 

rapport wordt gesuggereerd dat BGV een positieve bijdrage kan leveren op bedrijventerreinen die 

technische veroudering hebben. Op deze terreinen kan door middel van een BGV-zone een 

onderhoudsachterstand weggewerkt worden. Ook zou BGV bij de organisatorische knelpunten in het 

herstructureringsproces kunnen verbeteren. Verder kan BGV gebruikt worden om goede 

bedrijventerreinen uitstekend te maken. 
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1 INLEIDING 

In Nederland wordt veel gesproken over bedrijventerreinen, 

tweederde van de bedrijventerreinen is verouderd. Er is een 

oplossing, namelijk herstructurering, maar dit is een 

langdurig en moeizaam proces. Na een exploratieve studie 

naar vergelijkbare problemen in het buitenland, is het 

instrument Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in 

beeld gekomen. BGV-zones zijn oorspronkelijk gecreëerd 

door en voor ondernemers in binnensteden van Noord 

Amerika, omdat daar problemen zijn met verval en 

verloedering. Deze zones hebben de naam BID (Business 

Improvement District). Sinds een aantal jaar kunnen BGV

zones ook in Engeland opgericht worden. 

In het algemeen worden BGV-zones opgericht omdat de 

initiatiefnemers, meestal de ondernemers, meer service 

willen dan de overheid kan bieden. [ l l In elk gebied is de 

behoefte anders, daardoor zijn er in de loop der tijd veel 

verschillende vormen van BGV ontstaan [2• 
3

• 41 • In theorie 

zouden er oneindig veel verschillende taken met behulp van 

een BGV uitgevoerd kunnen worden, naar gelang er 

behoefte en geld voor is. Er zit veel verschil in de wijze 

waarop bestaande BGV organisaties de taken in de praktijk 

uitvoeren. Een BGV is een middel tot een bepaald doel en is 

geen doel op zich. 

BGV =BID 
Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering 
is Nederlandse vertaling van Business 
Improvement district (BID) 

Een BGV-zone is een privaat geleide 
door de overheid gesanctioneerde 
organisatie, in een geografisch 
afgebakend gebied, die is opgericht 
door het besluit van de meerderheid 
van de ondernemers in dat gebied 
om extra publieke diensten gaan 
leveren en dit financieren door in het 
gebied alle ondernemers een heffing 
op te leggen op basis van een 
percentage van de OZB. 

BGV is een mogelijkheid voor 
ondernemers om collectief 
ondernemen te structureren om 
diensten aan te bieden in de 
openbare ruimte 

Meeliften is profiteren van diensten 
zonder ervoor te betalen 

In Nederland komt interesse voor dit instrument vanuit verschillende invalshoeken. De centrale 

overheid ziet in BGV een mogelijke toepassing bij het platform "veilig ondernemen". Ondernemers 

zien in dit instrument een mogelijkheid om initiatieven van de grond te krijgen doordat meeliften 

voorkomen kan worden. Door verschillende interpretaties van hetzelfde instrument kan wrijving 

ontstaan tussen de wetgeving en de mogelijke implementatie. 

De BGV-zones in Engeland dienen veelal als voorbeeld. Er zijn echter veel verschillen tussen Engeland 

en Nederland. Zo is de overheid anders gestructureerd en spelen er andere sociale factoren. Het BGV

systeem kan niet zonder meer worden gekopieerd zonder diepgaand onderzoek naar de context 

waarin het systeem mogelijk wordt gemaakt. Het BGV-systeem in Engeland is gebaseerd op het BGV

systeem van de Verenigde Staten, maar heeft een commerciële invalshoek, terwijl het instrument in 

de Verenigde Staten vaak ook een sociaal doel dient.[SJ Het is nog niet duidelijk wat precies de plaats 

gaat zijn van BGV-zones in het huidige instrumentarium omtrent gebiedsverbetering in Nederland. Er 

zijn bij het Ministerie van Economische Zaken al initiatieven voor mogelijke toekomstige BGV-zones 

bekend in binnenstedelijk gebied en op bedrijventerreinen. 
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1.1 Probleem 
In Nederland zijn er veel problemen bekend met bedrijventerreinen, zoals veroudering, mismatch 

tussen vraag en aanbod en problemen met herstructurering van bedrijventerreinen. De regering heeft 

aangegeven deze problemen aan te pakken. BGV wordt in het buitenland gebruikt om gebieden te 

revitaliseren. Dit wekt de indruk dat BGV in Nederland ook in het kader van herstructurering geplaatst 

zou kunnen doordat er vergelijkbare problemen spelen. Dit is echter niet het geval. De regering is 

van mening dat de bestaande instrumenten toereikend zijn om verouderde gebieden aan te pakken. 

Ondernemers zijn enthousiast als ze van BGV horen, maar weten niet hoe ze dit instrument precies in 

kunnen zetten. Ze nemen een afwachtende houding in totdat het wettelijke kader is bepaald. 

Ondernemers willen BGV breed gaan inzetten. Zij zijn bang dat de experimentenwet BGV het 

instrument beperkt. 

Tevens bestaan er alternatieve instrumenten voor een BGV-zone in Nederland zoals 

ondernemersfondsen. Per initiatief kan gekeken worden welk instrument het beste aansluit. 

Het probleem met BGV is tweeledig. Aan de ene kant rijst de vraag hoe BGV optimaal gebruikt kan 

worden in Nederland en aan de andere kant de vraag hoe ondernemers BGV optimaal kunnen 

gebruiken binnen de kaders die nu gesteld zijn in de Experimentenwet BGV. 

1.2 Vraagstellingen 

Hoofdvraag 

Wat zijn de kritieke factoren die een rol spelen bij de keus voor en inrichting van een BGV-zone in 

Nederland en op welke wijze kunnen deze factoren verwerkt worden in een stappenplan voor 

oprichting van een BGV-zone? 

Deelvragen 

De antwoorden op de deelvragen leiden tot een integraal antwoord op de hoofdvraag. De volgende 

deelvragen zijn opgesteld: 

Welke karakteristieken en mogelijkheden van het instrument BGV kunnen er onderscheiden 

worden op basis van onderzoek naar BGV in het buitenland? 

Hoe kan een buitenlands BGV-systeem naar Nederland vertaald worden? 

Welke criteria zijn bepalend voor de keuze voor oprichting van een BGV-zone in Nederland? 

Hoe zou de keuze voor een BGV-zone schematisch weergegeven kunnen worden? 

In welke situaties zou BGV een bruikbaar instrument voor Nederland kunnen zijn? 

In hoeverre kan BGV een positieve bijdrage leveren aan de problemen die spelen met betrekking 

tot bedrijventerreinen in Nederland? 

1.3 Onderzoeksmethodiek 

De studie gaat uit van een exploratief onderzoek. Gross (2005) beschrijft diverse kernelementen van 

BGV-zones 131 • Aan de hand van deze elementen wordt een model opgesteld waarmee BGV-zones in 

de VS en Engeland worden geanalyseerd. Het model wordt weergegeven in figuur 1. De data voor 

deze analyse volgt uit literatuurstudie en uit interviews in Engeland. Uit vooronderzoek blijkt dat er in 
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Engeland slechts enkele sleutelorganisaties zijn. Deze zijn aangeschreven voor interviews. Tevens zijn 

Industriële BGV-zones in Londen benaderd . 

Nationale context 

N' 

Lokale context 
Directe omgeving 

Figuur 1: analyse model BGV 

Het is wettelijk nog niet mogelijk een BGV-zone in Nederland op te richten. Om de toekomstige 

mogelijkheden voor BGV-zones te analyseren wordt de context voor dergelijke zones vergeleken met 

die in het buitenland . Tevens worden de verwachtingen en mogelijke invullingen van het instrument 

in Nederland geïnventariseerd. 

De onderzoeksdata voor de Nederlandse situatie volgt uit een literatuurstudie, enquêtes en interviews 

met betrokkenen, zoals beleidsmakers (gemeentes en nationale overheid, afdeling Economische 

Zaken en Ruimtelijke Ordening), initiatiefnemers (van toekomstige BGV-zones) en andere 

belanghebbenden. Tevens is er deelgenomen aan het congres Bedrijventerrein en een bijbehorende 

netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het tijdschrift Bedrijventerrein, en is een symposium 

bezocht over het Leidse ondernemersfonds. 

Het onderzoek resulteert in een analyse voor het instrument BGV in Nederland. Er worden criteria 

geëxtraheerd om tot een stappenplan te komen dat gebruikt kan worden bij de oprichting van 

toekomstige BGV-zones in Nederland. Het onderzoek kan als een trechter worden geschematiseerd 

zoals in figuur 2 is weergegeven. 

1.4 Doel 

Het doel van het onderzoek is zoeken naar kritieke factoren die verwerkt worden in stappenplan dat 

vervolgens als leidraad gebruikt kan worden bij het oprichten van een BGV-zone. Tevens worden er 

aanbevelingen gedaan over hoe BGV ingezet kan worden bij bestaande problemen die spelen op 

bedrijventerreinen in Nederland. 
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1.5 Afbakening onderzoek 

Het onderzoek richt zich op de invulling van het BGV-systeem in Nederland. De alternatieve 

instrumenten worden besproken . Hoewel een BGV-zone in gebieden met verschillende functies 

opgericht kan worden, zoals in een centrum, binnenstad, stadsrand, of ander commercieel gebied, 

wordt er in dit onderzoek de focus gelegd op bedrijventerreinen. Het onderzoek begint breed met een 

analyse van BGV in het buitenland. Vervolgens wordt er gekeken naar BGV in het Nederlandse 

systeem en ten slotte wordt BGV toegespitst op bedrijventerreinen. De opzet is weergegeven in figuur 

2. 

Figuur 2: Schema onderzoek 

1.6 Leeswijzer 

Internationale setting 

Onderzoek Buitenlandse BGV 
-Verschillende typen BGV 
- Verschillende wetten 
- Verschillende sociale systemen 

I 
Vertaling 

Nationale setting 

- Sociaal systeem 
- Experimentenwet 
- Interviews/ enquêtes actoren 

i 
BGV 

Bedrijventerrein 

Dit rapport is opgedeeld in zeven hoofdstukken. Hoofdstuk één en twee zijn inleidende hoofdstukken 

van het onderzoek. In hoofdstuk drie wordt eerst het analysemodel uiteengezet, waarna BGV-zones 

in de Verenigde Staten en Engeland geanalyseerd worden. In hoofdstuk vier wordt de Nederlandse 

context besproken. Deze context wordt vergeleken met de context voor BGV-zones in het buitenland. 

De verschillen in context hebben gevolgen voor het BGV-systeem in Nederland. In Hoofdstuk vijf 

wordt de verwachte invulling van BGV in Nederland besproken waarna er in hoofdstuk zes 

aanbevelingen worden gedaan hoe BGV ingezet kan worden om problemen op te lossen die spelen op 

bedrijventerreinen in Nederland . In hoofdstuk zeven worden er conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan. De leeswijzer is weergeven in figuur 3. 
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( H1: inleiding ) 

( H2: definitie ) 

i 

~-----L----------, 

H3: BGV in het 
buitenland Nederland 

'--- --- ~------------1 

H5: Implementatie 
BGV in Nederland 

H6: BGVop 
bedrijventerreinen 

H7: Conclusie/ 
aanbevelingen 

Figuur 3: opbouw hoofdstukken 
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2 DEFINITIE 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering is. Doordat het instrument 

op verschillende manieren ingevuld kan worden blijft een definitie abstract. Nadat het begrip is 

gedefinieerd worden de kernwoorden nader toegelicht. Deze kernwoorden beschrijven de 

karakteristieken van dit systeem. Deze geven een praktischer beeld van het instrument. Hoe BGV in 

de praktijk wordt ingevuld zal uitgebreid beschreven worden in het hoofdstuk 'Analyse van 

buitenlandse BGV'. De definitie van BGV in dit rapport is een combinatie van definities in buitenlandse 

wetenschappelijke artikelen en de definitie gegeven in de Experimentenwet BGV. 

2.2 De definitie van BGV 

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering is de Nederlandse vertaling van het buitenlandse instrument 

Business Impravement district (BID). Een aantal jaar geleden werd er in Nederland voor het eerst 

over Bedrijfgerichte Gebiedsverbetering gesproken. Toen heette het instrument net als in het 

buitenland BID. Tijdens de totstandkoming van de Experimentenwet BGV zijn er door de 

belangenbehartigingsorganisaties, MKB Nederland en het VNO-NCW, voorwaarden opgesteld voor het 

instrument. Zij waren van mening dat het nieuwe instrument in Nederland geen BID meer kon heten. 

De Nederlandse invulling van het begrip Business Impravement District moest een Nederlandse naam 

krijgen. Dit is Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering geworden. Sinds BID in het buitenland bestaat zijn 

in verschillende landen de voorwaarden voor het instrument BID anders ingevuld. Dit betekent niet 

dat er iedere keer een ander instrument ontstaat. In dit onderzoek is één uitgangspunt dat BGV de 

Nederlandse vertaling is van BID, dit betekent dat de twee begrippen inwisselbaar zijn. 

2.2.1 Definitie BGV buitenlandse literatuur 

Het instrument Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) is de Nederlandse vertaling van het 

oorspronkelijk Noord-Amerikaanse instrument Business Impravement District (BID). In dit onderzoek 

representeren BID en BGV hetzelfde instrument maar in een verschillende context. De vertaalde 

definitie van een BID kan de basis vormen voor het definiëren van BGV. In buitenlandse 

wetenschappelijke onderzoeken zijn er verschillende definities van een BID. De volgende lijst is niet 

uitputtend maar wel representatief: 

Hoyt: 

Een BGV-zone is een privaat geleide door de overheid gesanctioneerde organisatie die collectieve 

diensten betaalt die een openbare geografisch afgebakende ruimte verbeteren. Het is een 

zelfhulporganisatie die door middel van meerderheidsstemmen zichzelf een heffingsmechanisme 

oplegt en zo een meerjaren opbrengst genereren. [GJ 

Houstoun: 

Een BGV-zone is een door bedrijfs- en vastgoedeigenaren zelfopgelegd financieringsmechanisme voor 

lokale verbetering, specifiek voor de verbetering van publieke diensten. [71 

Davies: 

Een BGV-zone is door de overheid geautoriseerd gebied waarbinnen vastgoedeigenaren zichzelf 

vrijwillig een belasting opleggen om een gebiedsverbetering-organisatie te financieren. [Bl 
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Morçol: 

Een BGV-zone is een zelfbeoordelinggebied dat geïnitieerd is en bestuurd wordt door 

vastgoedeigenaren of ondernemers dat geautoriseerd is door de overheid, om te opereren in 

aangewezen geografisch afgebakende binnenstedelijke en voorstedelijke gebieden. [91 

Mitchell: 

De basisvorm van een BGV-zone is een geografisch afgebakend gebied waarin de meerdèrheid van de 

vastgoedeigenaren en/of de ondernemers overeenkomen dat extra publieke diensten geleverd en 

gefinancierd worden door in het gebied op alle onroerend goed een belasting te heffen en/of alle 

ondernemers een heffing op te leggen. [lOl 

2.2.2 BGV volgens de experimentenwet BGV 

In de Experimentenwet BGV wordt de volgende definitie gegeven van het instrument BGV: 

'De gemeenteraad kan onder de naam BGV-bijdrage een heffing instellen ter zake van binnen een 

bepaald gebied in de gemeente (BGV-zone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot 

woning dienen. De BGV-bijdrage is een belasting ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan 

activiteiten, welke zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of 

een ander mede publiek belang, in de openbare ruimte van de BGV-zone.' [HJ 

In hoofdstuk 4 wordt dieper op het wetsvoorstel Experimentenwet BGV ingegaan. 

2.2.3 Definitie BGV dit onderzoek 

De definitie die in dit verslag gebruikt wordt is een combinatie van de buitenlandse definities voor een 

BID en de definitie voor een BGV-zone uit de Experimentenwet BGV. Deze definitie is het meest 

omvattend en wordt daarom in het onderzoek gebruikt. 

Een BGV-zone is een privaat geleide, door de overheid gesanctioneerde organisatie, in een 

geografisch afgebakend gebied, die is opgericht, door het besluit van een meerderheid van de 

ondernemers in dat gebied, om extra publieke diensten aan te bieden, gefinancierd door een 

verhoging van de OZB, die alle ondernemers in dat gebied betalen. 

De definitie die in dit rapport gebruikt wordt is ruimer dan de definitie van de experimentenwet BGV 

omdat er geen voorwaarden aan de activiteiten gesteld worden. Tevens ligt de nadruk in de 

· experimentenwet BGV te veel op de gemeente als degene die de heffing instelt terwijl het initiatief 

van de ondernemers komt. 

Een aantal aannamen die in dit onderzoek een rol spelen zijn, om verwarring te voorkomen, onder 

elkaar gezet. In dit onderzoek wordt aangenomen dat: 

de term Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering gebruikt mag worden in plaats van de term Business 

Impravement District. 

een BGV-zone in verschillende soorten gebieden opgericht kan worden . (een bedrijventerrein is 

slechts één van de opties) 

het wetsvoorstel Experimentenwet BGV van 28 april 2008 het juridische kader is waarbinnen 

geopereerd dient te worden in Nederland. Dit is een wetsvoorstel en kan nog veranderen. 
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2.3 Karakteristieken 

De definitie bestaat uit een verzameling karakteristieken. Deze karakteristieken hebben wortels in de 

oorspronkelijke ideologieën die ontstaan zijn in Noord-Amerika en liggen aan het principe van 

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering ten grondslag. Deze karakteristieken dragen consequenties met 

zich mee. [12
' 131 

2.3.1 Privaat leiderschap over publieke ruimte 

Een BGV-zone opereert in de openbare ruimte door middel van privaat leiderschap. De zone 

investeert privaat geld in de openbare ruimte. Doordat de bestuurders vaak ook actief zijn als 

ondernemer in het g~bied wordt er snel en adequaat gereageerd op vraag vanuit de omgeving 

waardoor een BGV-zone efficiënter en effectiever kan zijn dan een lokale overheid.[141 Wel komt in de 

literatuur de overweging naar voren dat privaat leiderschap minder democratisch is dan een lokale 

overheid.[151 Dit probleem speelt vooral in de binnensteden van de Verenigde Staten waar de overheid 

meer terug getrokken is. Hier hebben bewoners in de BGV-zone weinig tot geen invloed op de 

projecten die de BGV-zone uitvoert. 

2.3.2 Door de overheid gesanctioneerd 

Doordat een BGV-zone door de overheid gesanctioneerd is krijgt het bevoegdheden om te opereren in 

de openbare ruimte.[ 131 De overheid geeft de bevoegdheid die traditioneel alleen aan de lokale 

overheid toebehoort gedeeltelijk aan een private organisatie. De lokale overheid heeft de macht om 

een BGV-zone te bekrachtigen maar ook om een BGV-zone op te heffen. In de praktijk wordt er 

vrijwel nooit tegen de wens van de ondernemers ingegaan bij het nemen van een beslissing over 

oprichting of opheffing van een BGV-zone. Het gaat immers om privaat geld en de activiteiten hebben 

een positieve invloed op de openbare ruimte. De overheid dient een BGV-zone te controleren. In het 

buitenland is deze controle miniem. Daar heerst de overweging dat de BGV-zone verantwoording 

moet afleggen aan de heffingsbetalers. [lOl 

2.3.3 Geografisch afgebakend 

Een BGV-zone opereert in een geografisch afgebakend gebied. Het gebied heeft duidelijke grenzen 

voor de heffing maar ook voor de activiteiten. Het gehele budget wordt geïnvesteerd in de directe 

omgeving [141. De activiteiten, zoals het patrouilleren van bewakers en uitvoeren van 

onderzoekswerkzaamheden, blijven binnen de grenzen van de BGV-zoneY01 Een BGV-zone kan wel 

een contract aangaan met externe partijen. 

2.3.4 Vrijwillig-verplicht karakter 

Een BGV-zone wordt vrijwillig ingesteld. De ondernemers beslissen hierover door middel van een 

stemming. Als een wettelijk gestelde drempelwaarde wordt gehaald wordt de heffing verplicht 

opgelegd aan alle ondernemers in het gebied. Het initiatief komt van de toekomstige heffingsbetalers 

zelf. Als er geen initiatief is, komt er geen BGV-zone. [101 

2.3.5 Duurzame financiering 

Doordat een BGV-zone plannen maakt voor een aantal jaar, en een verplicht heffingssysteem heeft, 

zijn de inkomsten gegarandeerd.[131 Het voortbestaan van de organisatie hangt niet meer af van 

subsidies van de overheid. Zo kunnen langetermijnplannen gemaakt worden. In Nederland is de 

termijn voor een BGV-zone 5 jaar. Daarna dient er weer opnieuw gestemd te worden. 
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3 ANALYSE BGV IN HET BUITENLAND 

3.1 Inleiding 

Het oorspronkelijke idee van het Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering-systeem is ontstaan in Canada 

onder de naam Business Impravement Area. Door verval van binnensteden zijn ondernemers 

weggetrokken om zich aan de stadsrand te vestigen. Concurrentie van winkelcentra aan de stadsrand 

met winkelgebieden in de binnenstad heeft geleid tot verergering van de problemen. Het 

overheidsbeleid was niet toereikend om de ontstane problemen op te lossen. De overgebleven 

ondernemers in de binnensteden hebben dit verval tegen willen gaan. Hiertoe hebben ze zichzelf een 

heffing opgelegd om projecten mee te financieren. De organisaties die de projecten uitvoert is de 

Business Impravement Area. [161 

Het concept is onder de naam Business Impravement District overgewaaid naar de Verenigde Staten, 

waar ook problemen zijn met binnensteden. Door belastingverlagingen was er voor de lokale overheid 

geen geld meer om diensten aan te bieden in de openbare ruimte en zijn deze gebieden in verval 

geraakt. Sinds enkele jaren is het BVG-systeem ook in Europa terecht gekomen. In Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk is de wet aangepast om BGV in te kunnen voeren. 

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering is oorspronkelijk gecreëerd door en voor ondernemers in 

binnensteden. In de loop der tijd zijn veel verschillende vormen ontstaan [17
• 

18
• 

191
• Nu wordt het 

instrument in verschillende gebieden gebruikt zoals bij een bedrijventerrein, universiteitscampus, 

winkelcentrum, binnenstad, woonwijk of uitgaansgebied. Het instrument kan op verschillende 

manieren vormgegeven worden . BGV is een flexibel instrument waarmee lokale behoeften kunnen 

worden voorzien. Per situatie wordt gekeken wat de beste invulling van het instrument kan zijn. 

Hierdoor is geen enkele BGV-zone hetzelfde. [201 

Door de flexibiliteit van het instrument is het lastig om uit analyse van BGV-zones in het buitenland 

conclusies te trekken over BGV in Nederland. Een BGV-zone is een organisatie die lokaal opereert 

binnen een nationale context. Hoewel deze context kan verschillen zijn wordt BGV in al deze landen 

nuttig ingezet. Door een analysemodel te creëren waarin de verhoudingen tussen de kernelementen 

van een BGV-zone worden weergeven, maar ook de invloed nationale en de lokale context wordt 

meegenomen, kan het BGV-systeem per land geanalyseerd worden. In dit hoofdstuk wordt eerst een 

analysemodel gecreëerd voor het BGV-systeem in de Verenigde Staten en Engeland. 

3.2 Analyse model 

3.2.1 Kernelementen 

Om het instrument BGV te analyseren is er gezocht naar kernelementen op basis waarvan de 

verschillen tussen BGV-zones worden geanalyseerd. Kernelementen zijn die onderdelen van een BGV

zone die aanwezig zijn bij elke organisatie. Deze elementen worden weergegeven in figuur 4. De 

kernelementen van een BGV-zone zijn: 

de directe omgeving van een BGV-zone 

de structuur van een BGV-zone 

het doel van een BGV-zone 

de activiteiten van een BGV-zone 
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De kernelementen hebben invloed op elkaar. De omgeving heeft invloed op de structuurkenmerken 

en het doel van een BGV-zone. Doordat er een bepaalde situatie heerst in een gebied ontstaan 

gebiedsgebonden wensen voor een BGV-zone. Doordat de wensen verschillen ontstaat variatie in de 

structuur en het doel van een BGV-zone. De structuur en het doel van de BGV-zone beïnvloeden 

elkaar. De activiteiten zijn een resultaat van de andere kernelementen. Aan de hand van de 

elementen, de structuur en het doel zijn verschillende typen BGV-zones te onderscheiden. 

Directe omgeving 

Activiteiten 

Figuur 4: kernelementen BGV 

Directe omgeving 

De directe omgeving is het gebied waar de BGV-zone wordt opgericht. Hier heerst een situatie die 

verbeterd kan worden. Er ontstaan bij ondernemers de wens of behoefte om projecten te 

ondernemen die de omgeving positief beïnvloeden. 1181 

Structuur 

De structuur van een BGV-zone is de inrichting van de organisatie. Structuurkenmerken van een 

BGV-zone zijn in te delen in twee categorieën: de kenmerken die volgen uit het gebied waar de BGV

zone is opgericht en de kenmerken die volgen uit hoe de organisatie is ingericht. Onder het gebied 

vallen de gebiedsgrootte, het aantal bedrijven en het aantal bewoners. Onder de organisatie vallen de 

juridische vorm van de organisatie, de heffingsgrondslag van de bijdrage, het aantal FTE dat het 

besturen van een BGV-zone in beslag neemt en de organisatie van het bestuur. De 

structuurkenmerken en het doel beïnvloeden elkaar. Als de oprichters een bepaald doel voor ogen 

hebben kan dit gevolgen hebben voor de structuur. 1181 

Doel 

Bij de oprichting van een BGV-zone worden er doelen gesteld die volgen uit wensen of behoeften ten 

gevolge van de situatie in de directe omgeving. 1181 Het doel van een BGV-zone kan zijn om één of 

meerdere behoeften te vervullen. Dit hangt onder andere af van de ambitie van de initiatiefnemer 1211. 

Type BGV 

De keuzes voor de structuur en het doel bepalen het type BGV. Als op basis van een 

(structuur)kenmerk verschillen, kan dit kenmerk gebruikt worden om verschillende typen BGV te 

onderscheiden. Voorbeelden hiervan komen aanbod wanneer BGV-zones in verschillende staten van 

de VS besproken worden in paragrafen 3.3.4- 3.3.6. 
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Activiteiten 

De activiteiten resulteren uit de andere kernelementen en zijn het meest zichtbare deel van een BGV

zone. Vaak wordt er bij een vergelijking van twee BGV-zones eerst naar de activiteiten gekeken 

terwijl er veel aan vooraf gaat om tot deze activiteiten te komen. Twee totaal verschillende BGV

zones kunnen tot eenzelfde takenpakket komen. 

3.2.2 Context 

De kernelementen bespreken de BGV-zone op zich, maar er speelt meer. Een BGV-zone is een 

instrument dat opereert in een bepaalde context. [211 Door een BGV-zone ·te koppelen aan een 

bepaalde context kan er een vertaalslag gemaakt worden en kan er meer informatie verkregen 

worden dan wanneer de BGV-zones los van deze context worden beschouwd. Een BGV-zone in 

Engeland kan niet letterlijk vertaald worden naar Nederland. Een zone wordt beïnvloed door en vormt 

een geheel met de nationale en lokale context waarin deze zich bevindt. [221 

Aanpassing van een technologie aan een specifieke context kan worden beschreven in een model voor 

technologieoverdracht. [231 Een analoge situatie geldt voor BGV, alleen wordt BGV gezien als 

be/eidsoverdracht. [22
• 

24
• 

25
·1 Bij technologieoverdracht kunnen problemen ontstaan, wanneer de 

context en de technologie nauw met elkaar zijn verbonden . Bij beleidsinstrumenten zoals BGV spelen 

er andere problemen. 

Een BGV is een organisatie die lokaal opereert maar duidelijk beïnvloed wordt door het nationale 

systeem. Op regionaal niveau zijn er (in Nederland) weinig spelers. Aan het model van de 

kernelementen kan deze context toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een model aan de hand 

waarvan BGV in een nationale context kan worden geanalyseerd. Zie hiervoor figuur 5. 

Nationale context 

·~ 

Lokale context 
Direde omgeving 

Adiviteiten 

Figuur 5: analysemodel BGV 

Dit analysemodel is een statisch model, maar kan in verschillende situaties een houvast bieden voor 

het analysen van een flexibel instrument. Het analysemodel kan voor elk land ingevuld worden zodat 

verschillende kaarten ontstaan die naast elkaar te vergelijken zijn. Dit wordt weergegeven in figuur 6. 
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Figuur 6: analyse model BGV 

Per land kan het instrument op diverse manieren geïnterpreteerd worden waardoor het aan 

verschillende voorwaarden onderhevig is. Hierdoor opereert een BGV-zone per land in een ander 

kader. Het instrument kan aangepast worden aan de lokale behoeften. Zo kan er een vertaalslag 

gemaakt worden van buitenlandse BGV-zones naar Nederland. 

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar BGV in de Verenigde Staten en Engeland omdat daar 

genoeg informatie beschikbaar is voor grondige analyse. 

3.3 Verenigde Staten 

In de Verenigde Staten kunnen BGV-zones al ongeveer 40 jaar opgericht worden. Het wettelijke 

kader met betrekking tot BGV is ruim. Er worden weinig beperkingen aan een BGV-zone gesteld. 

Doordat sommige BGV-zones al een lange tijd bestaan hebben ze de tijd gehad zich te ontwikkelen en 

invloedrijker te worden. De situatie in de Verenigde Staten is ideaal voor BGV-zones. Het 

serviceniveau van de overheid is laag, waardoor er behoefte is aan extra diensten. Ondernemers 

vinden het normaal om te investeren in hun directe omgeving. Dit zorgt ervoor dat het instrument 

BGV maximaal benut kan worden. In de Verenigde Staten bestaat er veel variatie in BGV-zones, 

mede veroorzaakt door de wetgeving. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van BGV-zones in 

de Verenigde Staten. 

3.3.1 Waarom BGV-zones in de VS? 

Een reeks van belastingverlagingen heeft de mogelijkheden voor diensten van de lokale overheid in 

de openbare ruimte beperkt. In de binnensteden is een achterstand ontstaan ten opzichte van 

winkelgebieden aan de rand van de stad, die privaat worden beheerd. De ondernemers in de 
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binnensteden voelen de noodzaak om gezamenlijke diensten aan te bieden in de openbare ruimte. De 

aangeboden diensten verbeteren de concurrentiepositie van de binnenstad ten opzichte van de 

winkelcentra aan de stadsrand waardoor zowel de omzet van de ondernemers als de waarde van hun 

vastgoed stijgt. De meeste BGV-zones zijn opgericht in de binnensteden maar er zijn ook BGV-zones 

opgericht in financiële districten, in industriële gebieden en op campusterreinen [211
• In Noord-Amerika 

zijn 1500 BGV-zones opgericht, waarvan er zich 130 in New York bevinden [221. 

3.3.2 Context 

In de Verenigde Staten is er een nationale wetgeving en een statenwetgeving. 

Nationale wetgeving 

In de nationale wetgevi[lg is aan staten de mogelijkheid toegekend om het oprichten van BGV-zones 

wettelijk mogelijk te maken. De staten mogen besluiten of ze dit doen en hoe ze de BGV-wetgeving 

verder invullen. Elke staat doet dit op zijn eigen manier. Het resultaat is een diverse juridische basis 

voor BGV-zones. In de Statenwetten worden voorwaarden gesteld aan het bestuur, toerekenbaarheid 

en financiering van de BGV-zone. Dit resulteert in structuurverschillen [261. 

Statenwet 

In de staten New York, California en Pennsylvania is het oprichten van BGV-zones als eerste mogelijk 

gemaakt. De BGV-zones hebben hier de meeste tijd gehad om zich te ontwikkelen en te evolueren. In 

deze staten zijn nu de meest uitgebreide BGV-zones te vinden. In onderstaande alinea's wordt een 

algemeen beeld geschetst van de BGV-zones in de VS. Daarna worden in de paragrafen 3.2.4- 3.2.6 

de BGV-zones uit deze drie staten besproken. 

3.3.3 Algemeen beeld BGV-zones in de VS 

Wetgeving 

Over het algemeen is het proces om een BGV-zone in te stellen per staat gelijk. Er wordt een voorstel 

gemaakt door ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, een binnenstadorganisatie of de lokale overheid [221
• 

De vastgoedeigenaren of ondernemers, gevestigd in het gebied waar het voorstel betrekking op 

heeft, stemmen over het plan. Meestal ligt de drempelwaarde om een BGV-zone in te stellen bij 51 

tot 70% vóór-stemmers. Hier zijn ook uitzonderingen op zoals uit de volgende paragrafen zal blijken. 

In de staat New Jersey kan bijvoorbeeld een BGV-zone tot stand komen zonder stemming [271
• 

Structuur 

BGV-zones worden voor het grootste gedeelte gefinancierd door zelf opgelegde heffingen. De 

heffingsgrondslag kan verschillen. De volgende grondslagen worden gebruikt: 

een percentage van de vastgoedwaarde 

het oppervlak van het perceel 

de baten van de geleverde diensten 

het gevel oppervlak 

combinatie van bovenstaande mogelijkheden 

Naast de BGV-bijdrage kan een BGV-zone ook inkomsten hebben van vrijwillige bijdragen, subsidies 

en de verkoop van goederen en diensten. Er is een grote variatie in de grootte van het budget van 

een BGV-zone. Dit varieert van 8.000 tot 15 miljoen dollar per jaar met een mediaan van 200.000 

dollar. [271 

De bijdrage wordt geïnd door de lokale overheid, maar soms ook door de BGV-zones zelf. BGV-zones 

kunnen de vorm hebben van een non-profit organisatie, overheidsinstelling of een publieke non-profit 

samenwerking [271 • 
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Het bestuur wordt grotendeels gevormd door vastgoedeigenaren en ondernemers uit het gebied waar 

de BGV-zone is opgericht. De lokale overheid speelt maar een beperkte rol bij het uitvoeren van het 

dagelijks bestuur. Zij controleren de BGV-zones jaarlijks of om een aantal jaar. Het idee hierachter is 

dat de BGV-manager de vrijheid heeft om te bepalen wat de beste middelen zijn om het gebied te 

verbeteren. [271 

Activiteiten 

Consumentenmarketing komt in de meeste BGV-zones voor. Daarnaast worden in veel BGV-zones 

onderhouds- en beveiligingsprojecten uitgevoerd. De meeste BGV-zones voeren een combinatie van 

onderstaande activiteiten uit. [271 

Consumenten marketing 

Onderhoud 

Beveiliging 

Promotie van politiek beleid 

Kapitale ontwikkelingen 

Parkeren en transport 

Reguleren van de openbare ruimte 

Verlenen van sociale diensten. 

BGV-zones willen zichzelf zichtbaar maken aan bedrijven en consumenten. Vaak lopen er 

beveiligingsbeambten en schoonmakers in uniform rond en wordt met borden de BGV-zone 

afgebakend. Door deze middelen in te zetten wordt een BGV-zone soms zelfs vergeleken met 

Disneyland. 

Problemen 

Er bestaan ook gevoelige kwesties rond BGV in de Verenigde Staten. Doordat BGV-zones veel geld te 

besteden hebben, hebben ze ook veel macht. Ze vervangen tot op zekere hoogte de lokale overheid. 

Een BGV-zone wordt als minder democratisch ervaren door bewoners in het gebied. Deze hebben 

immers wein ig tot geen invloed op het bestuur en de activiteiten. Een BGV-zone richt zich 

voornamelijk op de economie, terwijl de lokale overheid een breder programma heeft. Ook hebben 

huurders in sommige gevallen weinig te zeggen als de vastgoedeigenaren de heffing betalen [281
• Er 

zijn al een aantal rechtszaken over dit soort problemen gevoerd. 

Verder zijn BGV-zones negatief in het nieuws gekomen doordat in sommige BGV-zones ongewenste 

personen, zoals daklozen, uit de BGV-zone zijn verwijderd. Er zijn ook BGV-zones met 

daklozenopvang als één van de activiteiten om dit probleem aan te pakken. [221 

3.3.4 Staat Pennsylvania 

Pennsylvania is een van de eerste staten die BGV mogelijk maakte. In het arsenaal van BGV-zones is 

veel variatie ontstaan. Er zijn grote en invloedrijke BGV-zones maar ook BGV-zones met beperktere 

budgetten en doelen. [291 

Wetgeving 

In Pennsylvania zijn drie wetten in gebruik die de huidige BGV-zones mogelijk maken. De wetten zijn 

aanvullend op al bestaande wetten. Dit maakt de juridische basis van BGV-zones in deze staat 

ingewikkeld . De eerste BGV-wet in Pennsylvania maakt oprichting van een BGV-zone mogelijk als een 

onderdeel van de lokale overheid . In 1980 is een aanvulling op een andere wet, de muncipal/y 

authority act uit 1945, ingevoerd . Deze wet maakt een BGV-zone als zelfstandige entiteit mogelijk. 

17 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

De lokale overheid heeft nog enige autoriteit over een BGV-zone doordat ze de raadsleden in het 

bestuur kunnen aanwijzen. Tevens kunnen ze de BGV-zone overnemen als ze daartoe besluiten. Met 

deze wetgeving kunnen ook bewoners belast worden voor een BGV-zone. Heffing op bewoners is in 

beide wetten niet verboden. Aanvullende wetgeving uit 1996 stelt bewoners vrij van heffingen op de 

ontvangen voordelen van de bestuurlijke diensten. Het stelt de bewoners echter niet vrij van 

heffingen op de verbeteringen zelf. Met dit wettelijke kader ontstond het probleem dat BGV-zones 

geen diensten buiten hun eigen gebied mochten leveren en tevens geen contracten af mochten 

sluiten met andere organisaties. Dit is gecorrigeerd met een toevoeging op de wet, in het jaar 2000. 

Door deze laatste toevoeging kunnen BGV-zones extra inkomsten genereren, bijvoorbeeld door 

diensten te verkopen aan andere BGV-zones. [30
• 

291 

Structuur 

De staatswet van Pennsylvania stelt niet alleen voorwaarden aan het oprichtingsproces van een BGV

zone maar regelt ook wie er in het bestuur een BGV moet plaatsnemen. Bestuursleden worden 

aangewezen door de lokale overheid, maar de manier waarop wordt niet vastgesteld. Eén voorwaarde 

is wel dat de samenstelling van vastgoedeigenaren, ondernemers en instellingen in het gebied 

gerepresenteerd moeten worden in het bestuur van de BGV-zone. Tevens moet de overheid een 

afgevaardigde in het bestuur hebben. In de praktijk gaat het echter anders. De ondernemers dragen 

mensen voor en vervolgens wordt hun positie bekrachtigd door de lokale overheid. In meeste BGV

zones zijn de bewoners uitgesloten van deelname aan het bestuur. 

Onder de wet van Pennsylvania zijn er vier typen BGV mogelijk, elk met een andere organisatievorm: 

BGV als subunit van de lokale overheid, 

BGV als lokale overheidsinstelling 

BGV als non-profitorganisatie 

BGV als goeddoel non-profit organisatie, zonder verplichte heffing 

De variatie in de grootte van BGV-zones en hun financiële situatie is hoog. De BGV-zone in 

Pennsylvania met het kleinste budget heeft een jaarlijks inkomen van 3 tot 5 duizend dollar. De 

grootste en machtigste BGV-zone heeft een jaarlijks inkomen van 12,2 miljoen dollar. Dit is het 

Center City District. [291 

Activiteiten 

De BGV-zones in Pennsylvania ontwikkelen zich. BGV-zones zoeken naar nieuwe activiteiten die het 

gebied nog verder kunnen verbeteren. In Pennsylvania krijgen BGV-zones meer macht en rekent de 

lokale overheid steeds meer op de diensten die de BGV-zones aanbieden. [291 De eerste BGV-zones 

waren gericht op 'schoon en veilig'. Nu bieden BGV-zones veel meer verschillende activiteiten aan: [311 

consumentenmarketing (festivals, evenementen, kaarten, nieuwsbrieven, BGV-promotie) 

economische ontwikkeling (leningen voor nieuwe bedrijven) 

beleidsactiviteiten (lobbyen, promoten van publiek beleid) 

onderhoud (afval ophalen, zwerfvuil opruimen, planten snoeien, stoep wassen) 

parkeren en transport (publieke parkeersystemen) 

veiligheid (bewakingsbeambten, elektronische beveiliging, samenwerking met de politie) 

sociale dienstverlening (helpen van zwervers, geven van loopbaantrainingen) 

kapitale verbetering (straatverlichting, straatmeubilair, bomen en ander siergroen) 

strategische planning (ontwerpen van de openbare ruimte) 

reguleren van publieke ruimte (regels opstellen voor bijvoorbeeld straatverkopers en bedelaars 

en het laden en lossen van goederen) 

oprichten van gemeenschapsrechtbanken voor lichte vergrijpen gepleegd in de BGV-zone. 
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De laatste vier punten illustreren dat een BGV-zone vergaande taken verricht die oorspronkelijk 

alleen aan de overheid toebehoren. De functies van BGV-zones in Pennsylvania veranderen. 

3.3.5 Staat California 

De meeste BGV-zones in California worden opgericht door vastgoedeigenaren en ondernemers, soms 

in samenwerking met elkaar maar ook apart. De initiatiefnemers willen de kwaliteit van commercieeJ 

of industrieel vastgoed verhogen. Er bestaat een groot verschil in zelfstandigheid van BGV-zones in 

California. Sommigen opereren zelfstandig en anderen zijn opgericht door de lokale overheid. Wel 

worden alle BGV-heffingen door de lokale overheid geïnd. [261 

Wetgeving 

In California worden BGV-zones mogelijk gemaakt door drie aanvullingen op de bestaande 'streets 

and highway code'. De overheid moet de BGV bekrachtigen en kan daardoor voorwaarden aan de 

BGV-zone stellen. De laatste van de drie aanvullingen maakt het oprichten van een zogenaamde 

'Aipha' BGV-zone mogelijk. Deze kan met een verlaagde drempelwaarde van 30% al opgericht 

worden. Doorgaans moeten de stemmen boven de 50% liggen. Verder geeft de wet een niet 

uitputtende lijst met activiteiten die een BGV-zone mag uitvoeren. Een zone mag hun activiteiten zelf, 

aan de hand van hun BGV-plan, bepalen. 

Structuur 

In California kunnen drie typen BGV-zones opgericht worden. Het type BGV volgt hierbij uit de partij 

die de heffing betaalt: [261 

Op ondernemers gebaseerde BGV-zone (Merchant based) 

Deze BGV-vorm kan opgericht worden door het gemeentebestuur (burgemeester en wethouder), 

regionale overheid (county) of de ondernemers zelf. Heffingen worden betaald door de eigenaar van 

de onderneming. Hieronder kunnen ook de verhuurders (huisbazen) vallen. De heffing wordt geïnd 

door de gemeente. Over de BGV-zone wordt jaarlijks gestemd, tenzij de ondernemers die de 

meerderheid van de heffing betalen hier tegen zijn. Een op ondernemers gebaseerde BGV-zone kan 

theoretisch een oneindige levensduur hebben. Doorgaans heeft een nieuw opgerichte BGV-zone een 

levensduur van vijf jaar, waarna deze met tien jaar wordt verlengd. 

Op eigendom gebaseerde BGV-zone (property based) 

Deze BGV-vorm kan alleen opgericht worden door vastgoedeigenaren. De BGV-zone wordt ingesteld 

als de eigenaren die 'voor' stemmen meer dan de helft van de heffing vertegenwoordigen. Als één 

ondernemer 40% of meer van de heffing voor zijn rekening neemt, gelden er uitzonderingsregels. 

Verder moet meer dan de helft van de ondernemers voor invoering van een BGV-zone zijn, wil de 

gemeente de zone bekrachtigen. De heffing wordt niet vastgesteld op grond van de waarde van het 

vastgoed omdat dit niet in waarde kan stijgen tenzij het vastgoed van eigenaar wisselt. Er wordt een 

ingewikkelde constructie gebruikt die gebaseerd is op de kavel, het vloeroppervlak van het gebouw, 

de gevel aan de winkelstraat en de baten van de BGV-zone. [261 

Door de lokale overheid geïnitieerde BGV-zone (Aipha BID) 

Een Alpha BID heeft speciale, extra regels die het bestuur van de zone reguleren. Deze BGV-zones 

vallen onder gemeentelijke besluiten in plaats van onder de statenwet. Deze BID kan gezien worden 

als een 'stimuleringsgebied'. 

19 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

In California komt het regelmatig voor dat een op ondernemers gerichte BGV-zone wordt 

getransformeerd tot een op eigendom gerichte BGV-zone. Het kan dan voorkomen dat er in één 

gebied twee BGV-zones bestaan. [261 

Activiteiten 

De BGV-zones in California zijn niet gericht op transport en parkeerbeleid. Wel zijn er veel projecten 

met betrekking tot onderhoud, veiligheid en marketing van het gebied. In principe zouden de BGV

zones in California alle denkbare activiteiten mogen uitvoeren. 

3.3.6 Staat New Vork 

In de staat New York, zijn veel BGV-zones opgericht waaronder 130 in de stad New York. In New York 

City zijn er zowel grote als kleine BGV-zones, met een groot of klein budget en meer of minder 

activiteiten. 

Wetgeving 

In tegenstelling tot andere staten kan in New York een BGV-zone worden opgericht wanneer er geen 

meerderheid tegen het plan stemt. Met andere woorden, ook bij een groot aantal bedrijven die weinig 

interesse tonen in BGV en daarom niet, of blanco, stemmen, kan een BGV-zone doorgang vinden, 

mits er weinig tegenstemmers zijn. r271 De lokale overheid heeft het initiatief en gebruikt het BGV

plan om gebieden te stimuleren. Ook op initiatief van de vastgoedeigenaren en de ondernemers kan 

een BGV-zone opgericht worden. 

Structuur 

In New York zijn er drie soorten BGV-zones. Het type BGV volgt hierbij uit de functie die een BGV

zone heeft en de activiteiten die worden uitgevoerd. [lBJ 

Community type BID 

Dit zijn BGV-zones met een jaarlijks budget tot 300.000 dollar. Ze zijn voornamelijk actief in 

winkelgebieden en regelen hoofdzakelijk onderhoudstaken in de BGV-zone zoals 

schoonmaakwerkzaamheden en het verwijderen van graffiti. Verder regelen ze vaak ook 

promotieacties voor toeristen. De primaire functie is onderhoud en behoud van bedrijven in het 

gebied. 

Mainstreet BID 

Dit zijn BGV-zones met een budget van 300.000 tot een miljoen dollar. Deze BGV-zones vervullen 

onderhoudstaken. Daar bovenop zijn ze betrokken bij promotie- en marketingactiviteiten. Taken die 

onder dit beleid vallen zijn; 

schoonmaakwerkzaamheden, 

beveiliging, 

gebiedspromotie, 

promotie voor toeristen, 

consumentenmarketing, 

verwijderen van graffiti 

onderhoudswerkzaamheden. 

De primaire functie is promotie van en ontwikkeling voor bestaande bedrijven in de BGV-zone. 

Corporate BID 

Dit zijn BGV-zones met een budget van boven een miljoen dollar. In deze gebieden komen veel grote 

kantoren voor. Deze BGV-zones vervullen alle voorgenoemde taken. Ook regelen ze 
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informatievoorziening voor bedrijven, kapitale investeringen in het gebied en sociale voorzieningen. 

Deze BGV-zones zijn qua oppervlakte groter dan de voorgenoemde twee typen BGV. De primaire 

functie van deze BGV-zones is gebiedsentwikkeling en het aantrekken van nieuwe bedrijven. 

3.3.7 Doel van BGV-zones in de VS 

Het doel van de meeste BGV-zones is revitalisatie: verbetering van het lokale gebied. Wanneer er 

meer budget is valt meer invloed uit te oefenen en gaat het verbeteringsproces sneller. In bijna alle 

situaties is het de bedoeling concurrentie aan te gaan met de stadsrand winkelgebieden. Sommige 

bedrijven willen zich alleen ergens vestigen als er een BGV-zone actief is. 

3.4 Engeland 
In Engeland is in 2004 een wet van kracht geworden die oprichting van BGV-zones mogelijk maakt. 

Engeland is de voorloper in Europa: Het oprichten van BGV-zones is er nu al vier jaar mogelijk. In 

mei 2008 waren er 71 BGV-zones actief. Nog steeds worden nieuwe organisaties opgericht [321. BGV 

wordt in Engeland als een succesvol instrument gezien en krijgt steeds meer een vaste plaats in het 

institutionele systeem. 

3.4.1 Waarom BGV in Engeland? 

In Engeland is BGV geïntroduceerd om een structureel financieringsmechanisme mogelijk te maken 

voor organisaties die collectief willen ondernemen. Wanneer de lokale overheid geen middelen 

beschikbaar heeft voor herstructurering, verbetering of investering, is een BGV in Engeland vaak het 

enige beschikbare instrument om initiatieven van de grond te krijgen. Een veelvoorkomend probleem 

bij Engelse initiatieven op vrijwillige basis zijn problemen met meelifters. Hierdoor worden minder 

projecten opgestart en zijn ze vaak minder groot. 

3.4.2 Context 

In Engeland wordt er een verschil gemaakt tussen Business parks en Industrial parks. De term 

Business parks wordt meestal gebruikt voor gewilde locaties met vrijwel alleen grote 

kantoorgebouwen. De gebouwen hebben een hoge vastgoedwaarde. Vastgoed is er meestal in handen 

van een projectontwikkelaar of een consortium van verschillende partijen. In een huurovereenkomst 

staan vaak vestingvoorwaarden zoals servicekosten waarmee parkmanagement wordt gefinancierd. 

Industrial parks lijken op het gemiddelde Nederlandse gemengde bedrijventerrein met een mix van 

lichte en zware industrie, kantoren, etc. Op een Industrial park, die vaak op minder gewilde locaties 

zijn gevestigd, zijn dit soort voorwaarden er meestal niet. Parkmanagement is er vaak niet aanwezig. 

In Nederland komen ondernemersverenigingen veel voor. Ook in Engeland hebben ondernemers zich 

vaak al georganiseerd, maar dit is minder wijd verspreid. In binnensteden zijn diverse TeM

organisaties (Town Centre Management) opgericht. Een BGV-zone kan een nieuwe organisatie zijn 

waarin de ondernemers zich verenigen, maar een BGV-zone kan ook het initiatief zijn van een 

bestaande organisatie . [221 

BGV wetgeving Engeland 

De BGV-organisaties in New York hebben als voorbeeld gediend voor Engeland. In Engeland is een 

pilot-project gestart met een belangrijke faciliterende rol door de overheid. In dit project is de nodige 

ervaring opgedaan die ingezet is om specifieke wetgeving rond BGV te creëren. Een aantal 

binnenstadsmanagement organisaties waren bereid hun organisatiestructuur te veranderen waardoor 

een BGV-zone ontstond. In heel Engeland waren er voor de officiële invoering van de wetgeving 22 

pilot-projecten waarvan vijf in Londen. De wetgeving rond BGV is in 2004 bekrachtigd. 
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De belangrijkste punten uit de Engelse BGV-wetgeving zijn gericht op de procedure om een BGV-zone 

op te richten. De wet bepaalt onder andere [331 

wie het initiatief voor een BGV-zone mag nemen, 

welke onderdelen een voorstel voor een BGV-zone moet bevatten, 

wie er voor of tegen een BGV-zone mag stemmen, 

bij welke eisen een BGV-zone opgericht mag worden 

dat de heffing gebaseerd is op de belastbare waarde van het vastgoed 

de gemeente een veto heeft bij het oprichten van een BGV-zone 

Het laatstgenoemde vetorecht houdt in dat de gemeente per definitie positief tegenover BGV moet 

staan wil het opgericht kunnen worden. Opvallend aan de BGV wet in Engeland is dat er geen eisen 

zijn aan de invulling van de activiteiten. De BGV-zones hebben een grote mate van vrijheid. 

3.4.3 Algemeen beeld BGV-zones Engeland 

BGV-bijdrage 

De BGV-bijdrage wordt betaald door de gebruikers van het vastgoed. De vastgoedeigenaren worden 

niet belast. Er is echter discussie over deze situatie: Vastgoedeigenaren zouden ook moeten bijdragen 

aan een BGV-zone omdat ze hier ook van profiteren. De regering is nog in overleg over extra 

maatregelen. Er zijn wel al voorbeelden van BGV-zones waar vastgoedeigenaren mee betalen, ook als 

ze geen gebruiker zijn. Dit gebeurt door middel van het matchfunden van projecten. Dit wordt 

verderop in deze paragraaf besproken. 

De BGV-bijdrage kan van toepassing zijn voor alle ondernemers in de BGV-zone maar kan ook in een 

bepaalde sector geheven worden, zoals leisure of detailhandel. Het budget van de welvarendste BGV

zone in Engeland ligt op ongeveer 5 miljoen pond per jaar. Dit is de New West End Company. [341 Er 

zijn veel BGV-zones met beperkt budget. De Londonriverside BID is een van die BGV-zones. Deze 

BGV-zone heeft een jaarlijks budget van 120.000 pond. Hiervan is 100.000 pond bijeen gebracht is 

door de BGV-bijdrage van ondernemers, dit door een 1% verhoging van de vermogensbelasting. [351 

Matchrunding 

Bij matchfunding proberen de BGV-managers de bijdrage die de ondernemers bereid zijn in projecten 

te investeren te verdubbelen door een even grote investering voor de projecten bij elkaar te krijgen 

via andere organisaties. Er wordt dan bijvoorbeeld contact opgenomen met een regionale 

ontwikkelingsmaatschappij of de gemeente. Ook aan vastgoedeigenaren kan een bijdrage worden 

gevraagd. Vaak wordt contact opgenomen met de brandweer, politie en scholen. Het gaat dan vaak 

om materiële of personele inzet bij de projecten. 

Financiering van de oprichting 

In de opstartfase, de periode tot en met de stemming over het BGV-plan, worden kosten gemaakt. 

Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte en het type BGV-zone, en bedragen gemiddeld 50.000 tot 

250.000 pond [201. Dit bestaat voornamelijk uit het jaarsalaris van de BGV-manager, die in deze 

periode een fulltime baan heeft om de BGV-zone op te starten, en uit kosten voor professioneel 

advies over de ontwikkeling van de BGV-zone. Voor deze kosten moet de initiatiefnemende 

organisatie fondsen zien te werven. Deze kosten mogen niet opgenomen worden in het BGV-plan. 

Toekomstige heffingen kunnen dus niet worden ingezet. Het verkrijgen van geld voor de opstartfase 

is een zware klus. Zonder dit geld komt een BGV-zone niet van de grond. Er zijn echter wel 
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subsidiemogelijkheden via de lokale overheid, regionale ontwikkelingsmaatschappij of via de 

initiatiefnemers zelf [201. [36• 
371 

Inbedding 

E;en BGV-zone kan op verschillende manieren in de bestaande organisatiestructuur ingebed worden. 

Het omvormen van de initiatiefnemende organisatie naar een BGV-zone is mogelijk wanneer 

initiatiefnemers verwachten dat dit tot verhoogde prestaties leidt. Dit is het geval bij de 

Londonriverside BID [361. Ook bij binnenstadsmanagementorganis~ties kan dit het geval zijn. Het is 

ook mogelijk dat een BGV-zone een aparte organisatie wordt, los van de initiatiefnemers. Een derde 

vorm is het oprichten van een zone als onderdeel van een bestaande organisatie. De BGV-zone kan 

dan de uitvoeringsorganisatie zijn terwijl de strategische visie valt onder, bijvoorbeeld, een 

binnenstadsmanagementorganisatie. [321 

Activiteiten 

De activiteiten, uitgevoerd in Engelse BGV-zones, kunnen ingedeeld worden in de volgende 

categorieën: 

verbeteringen in de directe omgeving, zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud 

veiligheid 

marketing of bedrijfsondersteuning 

bereikbaarheid 

Ook een combinatie van activiteiten is mogelijk. In de toekomst kunnen BGV-zones innovatiever 

worden met het type activiteiten dat ze uitvoeren. De wet beperkt de mogelijke activiteiten niet. [32
1 

3.4.4 Actoren in Engeland 

De actorenkaart rond BGV in Engeland ziet er niet ingewikkeld uit. Zie hiervoor figuur 7. 

Procesondersteuning komt uit twee kanten. Vanuit de regering zijn er de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen. De andere lijn van procesondersteuning komt vanuit de ATCM, een 

organisatie die binnenstadsmanagementorganisaties ondersteunt. De ATCM (Association Town Centre 

Management) heeft binnen de organisatie een aparte tak voor BGV-zones opgericht. Hieruit is de 

ondersteunende organisatie UK-BID gevormd. 

Nationale overheid 

De nationale overheid heeft geen directe bemoeienis met BGV-zones. Beleid rond BGV is vastgelegd 

in de BGV wetgeving. Anqere zaken zoals subsidies worden geregeld door regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen. Bij het opstarten van de BID-pilot was de nationale overheid wel actief 

betrokken [321 • 

Regionale ontwikkelingsmaatschappij 

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM), speelt, zoals de naam aangeeft, op regionaal 

niveau. Elke van de negen regio's in Engeland heeft zijn eigen Regionale ontwikkelingsmaatschappij. 

De meesten hiervan beslaan een groot oppervlak. Een uitzondering is de LDA (London Development 

Agency) die zich beperkt tot Londen. De overheid heeft net als in Nederland een aandeel in de ROM's 

en bepaalt in grote mate het beleid van deze organisaties. BGV is maar een onderdeel van de taken 

die het werkveld van een ROM omvat. De maatschappijen huren een externe partij in om de zaken 

rond BGV regelen. [38
• 39• 

401 
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Partnership Solutions 

Partnership Solutions is het adviesbureau dat door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen wordt 

ingehuurd. Zij doen onder andere onderzoek naar BGV, helpen een initiatiefnemer bij het opzetten 

van een BGV-zone en kunnen tijdelijk het bestuur van een zone op zich nemen. Verder hebben ze de 

leiding over British BIDs. [41
• 

401 

British BIOs 

British BIDs is een vereniging waar BGV-zones lid van kunnen worden. Zij ondersteunen de BGV

managers met een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen omtrent BGV. Er worden bijeenkomsten 

georganiseerd waar BGV-managers hun ervaringen kunnen delen. Op de website van British BIDs is 

er ook een forum waar leden informatie kunnen uitwisselen. British BIDs heeft een aparte afdeling 

voor Londen, omdat daar in een relatief klein gebied veel BGV-zones opgericht zijn. [42
• 

401 

ATCM 

Binnenstadsmanagementorganisaties vormen in Engeland een groot deel van de initiatiefnemers voor 

BGV. De ATCM (Association Town Centre Management) is een nationale koepelorganisatie van 

binnenstadsmanagementorganisaties, die waar nodig ondersteuning verleent. De ATCM heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij het invoeren van BGV in Engeland. Zij was betrokken bij het pilot-project 

en hebben de nationale overheid geadviseerd over de te creëren wetgeving. 

Binnenstádsmanagementorganisaties kunnen een initiatiefnemer zijn voor een BGV-zone. Om TCM 

organisaties te ondersteunen is er een aparte tak binnen de ATCM ontstaan die zich richt op BGV

zones. Om BGV-zones te ondersteunen is UK BID opgericht. [43
• 

32
• 

401 

UK BID 

UK BID heeft dezelfde insteek als British BIDs, maar is ontstaan vanuit uit een andere hoek, namelijk 

vanuit het Town Center Management. De diensten UK BID verleent komen overeen met die van 

British BIDs. UK BID opereert nationaal en heeft geen regionale afdelingen. [ 44
• 

40
• 

321 

Lokale overheid 

De lokale overheid is via de wet betrokken bij een BGV-zone. De praktijk leert dat BGV-zones een 

goede relatie hebben met de lokale overheid, meestal de gemeente. In Londen is de situatie anders. 

Daar hebben de BGV-zones contact met de bourough, een stadsdeelbestuur. 
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initiatiefnemer 

Figuur 7: Actorenkaart BGV Engeland. 

3.4.5 Alternatieven BGV 

Nationale 
overheid 

I 

~ 
partnershipsolutions 

British BIOs/ 
London BID 

I , ___________ ___) 

I 

I 
I 

BGV-zone/ BID Lokale overheid 

Een aantal jaar geleden toen BGV in Engeland geïntroduceerd werd waren er geen andere 

instrumenten die een alternatief voor BGV zouden kunnen zijn. Er wordt binnenkort echter een nieuw 

instrument geïntroduceerd waar in een gebied, aangewezen door de overheid, een extra heffing geïnd 

wordt op basis van de bestaande Business Rate. Dit instrument heet Supplemental Bussiness Rate 

(SBR). Het bedrag dat wordt geïnd wordt besteed in het gebied waar deze is geheven. De SBR kan 

een concurrent voor BGV-zones in Engeland worden, met als verschil dat deze heffing vanuit de 

overheid geïnitieerd wordt. [45
• 

401 

3.4.6 Doel BGV-zones in Engeland 

In Engeland is BGV een middel om ondernemers te verenigen. Met een BGV-zone kan een financiële 

structuur worden gecreëerd om activiteiten te organiseren waarin niet wordt voorzien door de 

overheid. Door de verbetering van de directe omgeving verwachten de ondernemers omzetstijging en 

daling van de criminaliteit. BGV wordt als herstructureringsinstrument gebruikt in situaties waar er 

geen andere optie is om verbetering te bereiken. In deze situaties wordt BGV als probleemoplosser 

gebruikt. 
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4 CONTEXT NEDERLAND 

4.1 Inleiding 

Een BGV is een lokale organisatie die voornamelijk met de lokale overheid interacteert. In Nederland 

bestaat nog geen wettelijke basis voor totstandkoming van BGV. Inmiddels is een wetsvoorstel; 

experimentenwet BGV ingediend. De meest relevante context bij BGV zijn de lokale en nationale 

context. Vaak spelen ook regionale organisaties zoals een provincie of een ontwikkelingsmaatschappij 

een rol, maar dat is (nog) niet het geval bij BGV. 

In dit hoofdstuk wordt de context in Nederland besproken waarbinnen BGV zal gaan opereren. Door 

die context te analyseren kunnen er kritieke factoren voor BGV aangewezen worden . De context in 

Nederland verschilt van de context in het buitenland. Wat kan het gevolg van deze verschillen zijn 

voor BGV-zones in Nederland? 

4.2 Waarom BGV in Nederland? 

De overheid en de ondernemers hebben verschillende redenen om BGV in Nederland te introduceren. 

De centrale overheid creëert het wettelijk kader waarbinnen een BGV-zone moet opereren, de 

ondernemers moeten het instrument daadwerkelijk gaan gebruiken. Het kan problemen geven als 

deze twee organisaties verschillende opvattingen hebben over hetzelfde instrument. 

4.2.1 Ondernemers 

Ondernemers kunnen door samen te werken hun directe omgeving verbeteren, als voorbeeld wordt 

vaak veiligheid genoemd. Ondernemers kunnen hun directe omgeving veiliger maken door extra 

maatregelen te treffen zoals het plaatsen van camera's, extra verlichting en slagbomen en het 

uitvoeren van surveillances door 

criminaliteitscijfers aanzienlijk dalen. 

bieden. 

beveiligingsbedrijven. Door deze maatregelen kunnen 

Ook op andere gebieden kan collectief ondernemen voordelen 

Het initiatief om BGV in Nederland te introduceren komt in eerste instantie van het bedrijfsleven; 

ondernemers ervaren problemen met collectief ondernemen. Collectief ondernemen in Nederland 

komt niet op vrijwillige basis van de grond. Als belangrijke oorzaak wordt hinder die ondervonden 

wordt van meelifters genoemd. Deze hinder is dusdanig groot dat initiatieven stranden. Soms wordt 

er wel iets ondernomen, maar minder dan dat eigenlijk nodig is. Ondernemers zijn misschien wel 

bereid om tijdelijk te betalen voor activiteiten waar de buurman niet aan (mee)betaalt, maar niet 

voor langere tijd. Het gevaar is dat diensten die nu op basis van vrijwillige deelname gefinancierd 

worden, komen te vervallen doordat die ondernemers die wel betalen, weigeren het deel van de 

meelifters te betalen. Het is belangrijk voor het verenigde bedrijfsleven dat het probleem van de 

meelifters opgelost wordt. Het probleem met de niet meebetalende maar wel meeprofiterende 

meelifters kan opgelost worden door het oprichten van een BGV-zone oprichten, maar er zijn ook 

alternatieven denkbaar, zoals ondernemersfondsen waarmee het probleem van de meelifter 

aangepakt kan worden. Deze alternatieven worden besproken in paragraaf 4.6. 

Ten tweede kan een BGV-zone een structurele financieringstructuur bieden. Door de verplichte heffing 

die kan worden ingesteld voor de levensduur van de BGV-zone ontstaat er een gegarandeerde 
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inkomstenbron. In Nederland is de levensduur van een BGV-zone 5 jaar. Het voortbestaan van de 

organisatie is dan niet meer afhankelijk van subsidies. 

4.2.2 Overheid 

De overheid heeft gereageerd op de vraag van de 'markt' om BGV in Nederland mogelijk te maken. 

De financieringsgrondslag BGV is gebaseerd op een percentage bovenop de OZB en dat is zonder 

wettelijke basis niet mogelijk. Nu is het niet mogelijk de OZB heffing te differentiëren binnen het 

gebied van een gemeente. Een BGV-zone is vaak kleiner dan een gemeente, dus als de grondslag van 

de heffing de OZB is moet er een nieuwe wet komen, namelijk de Experimentenwet BGV. Het heeft 

een aantal jaren geduurd voordat het voorstel voor deze wet gereed was. In afwachting van 

inwerkingtreding van die wet zijn ondernemers de mogelijkheden van ondernemersfondsen gaan 

verkennen. De centrale overheid ervaart ondernemersfondsen als onveilig omdat er geen regels aan 

verbonden zijn . Het wetsvoorstel Experimentenwet BGV is een reactie hierop omdat in die wet voor 

BGV veel voorwaarden en waarborgen zijn gesteld. 

Verder is het instrument BGV in de ogen van de centrale overheid een hulpmiddel bij het actieplan 

veilig ondernemen van de overheid. Het keurmerk veilig ondernemen is ook onderdeel van dat plan . 

In het actieplan staat veiligheid centraal, dit is ook een van de thema 's die in het buitenland 

regelmatig terug ziet keren in de diensten van de BGV-zones. BGV kan bij dit actieplan als hulpmiddel 

gebruikt kunnen worden, maar kan ook andere doelen dienen. In de memorie van toelichting van de 

experimentenwet BGV wordt er wel een link gelegd tussen herstructurering en BGV. Er wordt 

aangegeven dat de regering graag ziet dat een van de toekomstige BGV-zones wordt opgericht op 

een geherstructureerd bedrijventerrein, een BGV-zone wordt dan pas na de herstructurering ingezet 

en op die manier lijkt een BGV-zone op een parkmanagement organisatie. In het wetsvoorstel wordt 

BGV vooral gericht op veiligheid en leefbaarheid maar de wet sluit andere toepassingen niet uit. 

4.2.3 verschil 

Het grootste verschil tussen de visie van ondernemers en de overheid op BGV is dat de ondernemers 

de toepassingsmogelijkheden van het instrument ruim zien en vinden dat BGV voor alle collectieve 

behoèften bruikbaar zou moeten zijn. De regels en voorwaarden nemen ze dan wel op de koop toe. 

De overheid wil eigenlijk door middel van de Experimentenwet BGV voor een groot gedeelte 

voorschrijven waar een BGV-zone voor gebruikt zou kunnen worden. Ondernemers zijn bang dat de 

Experimentenwet BGV de mogelijkheden van het instrument kan beperken, maar zien wel 

mogelijkheden voor initiatieven. 

4.3 Wetsvoorstel Experimentenwet BGV 
De Experimentenwet BGV is vormgegeven door de nationale overheid in overleg met een aantal 

landelijke organisaties die de het bedrijfsleven en de gemeenten vertegenwoordigen. Het 

georganiseerde bedrijfsleven wacht de inwerkingtreding van de wet af zodat het weet waar het aan 

toe is voordat er besloten wordt of er met een BGV-project gestart wordt. Ook wordt er vaak naar de 

gemeente gekeken om uit te zoeken wat de mogelijkheden van BGV zijn . Het wetsvoorstel 

Experimentenwet BGV is gebaseerd op de volgende aannamen : [461 

Een BGV-zone is 'van, voor en door ondernemers'. De initiatiefnemende ondernemers bepalen 

welke activiteiten zij in de BGV-zone willen ontplooien, richten een vereniging of stichting op en 

gaan in overleg met de gemeente. Als de BGV-zone tot stand komt, wordt de opbrengst van de 

BGV-bij drage als subsidie uitgekeerd aan de vereniging of stichting, die vervolgens zelf zorgt dat 

de activiteiten worden uitgevoerd. 
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Instelling van een BGV-zone dient het gezamenlijk belang van de ondernemers en geschiedt 

tevens in het algemeen belang (bijvoorbeeld leefbaarheid of veiligheid) . De gemeente beoordeelt 

of de activiteiten in voldoende mate het algemeen belang dienen. 

Een BGV-zone is voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente. 

Een BGV-zone kan alleen ingesteld worden als er aantoonbaar draagvlak is onder de 

ondernemers op de bedrijvenlocatie. 

De organisatie van de BGV-zone moet transparant en kostenefficiënt zijn en verantwoording 

afleggen aan de ondernemers in de BGV-zone. 

BGV-zones hebben een beperkte duur (maximaal vijf jaar). Om de BGV-zone te verlengen moet 

de procedure herhaald worden (een nieuwe verordening en een nieuw draagvlakonderzoek). 

De aanname, een BVG-zone moet het algemeen belang dienen, leidt tot verwarring . Er wordt een niet 

uitputtende lijst van twee voorbeelden van algemeen belang genoemd, leefbaarheid en veiligheid. De 

vraag rijst dan wat algemeen belang is en wie bepaald dat. 

Algemeen belang kan gedefinieerd worden als zaken die alle ondernemers treffen. Deze term kan op 

meerdere manier geïnterpreteerd kunnen worden. De eerste interpretatie is dat de activiteiten die 

door middel van een BGV-zone uitgevoerd mogen worden activiteiten zijn waaraan de ondernemer 

zich niet zal kunnen onttrekken . Bijvoorbeeld veiligheid in de openbare ruimte. Een tweede 

interpretatie is dat de in de Experimentenwet BGV gestelde draagvlak eis algemene belangen 

mogelijk maakt doordat een meerderheid van de ondernemers voor het BGV-plan stemt. Dan zouden 

dus veel meer activiteiten dan door de wetgever bedoeld mogelijk zijn als maar aan de eis voor 

draagvlak is voldaan. 

Een ander punt is dat de gemeente moet beoordelen of de activiteiten die een BGV-zone gaat 

ondernemen voldoen aan de algemeen belang eis . De gemeente moet deze regel gaan interpreteren. 

Verschillende gemeenten kunnen hier andere gedachten over hebben. Gemeenten die positief 

tegenover BGV staan zullen waarschijnlijk meer accepteren dan gemeenten die kritisch tegenover 

BGV staan. Er zullen rechtszaken komen van ondernemers die op basis van deze regel niet voor 

bepaalde activiteiten zullen willen betalen. Jurisprudentie zal uitwijzen hoe deze aanname 

geïnterpreteerd moet worden. 

4.4 Actoren BGV in Nederland 

BGV is een lokaal instrument, maar tot nu toe zijn in Nederland voornamelijk nationale actoren bezig 

geweest om het kader voor BGV in Nederland te scheppen. De centrale overheid en nationale 

belangenorganisaties hebben de inhoud van het wetsvoorstel voor de Experimentenwet BGV bepaald . 

Op regionaal niveau zijn er niet veel actoren betrokken bij BGV. Wel zijn er veel spelers op lokaal 

niveau. In onderstaande paragraaf worden de verschillende actoren genoemd en in figuur 6 wordt de 

actorenkaart voor organisaties in Nederland weergegeven. 
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Figuur 8: Actorenkaart Nederland 

4.4.1 Actoren op nationaal niveau 

De actoren op nationaal niveau met betrekking tot BGV 

hebben zich tot nu voornamelijk bezig gehouden met het 

wetsvoorstel van de Experimentenwet BGV. De belangrijkste 

actor bij het tot stand komen van het wetsvoorstel is de 

centrale overheid (Ministerie van Economische zaken). EZ 

heeft overleg gevoerd met belangenbehartigers uit het 

bedrijfsleven zoals MKB-Nederland en het VNO-NCW, maar 

ook met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Deze 

vier nationale actoren zijn de belangrijkste spelers bij de 

vormgeving van het wetvoorstel 'de Experimentwet BGV'. 

Belangenbehartigingsorganisaties 

Ondernemers zijn op nationaal niveau vertegenwoordigd 

MKB-Nederland 
De belangenbehartigingsorganisatie 
voor het midden en klein bedrijf. Op 
basis van vrijwillig lidmaatschap. Er er 

· zijn ook regio kantoren 

VNO-NCW 
De belangenbehartigingsorganisatie 
voor grote bedrijven. Er zijn ook 

-- regiokantoren. 

VNG 
(Vereniging Nederlandse gemeenten) 
Vertegenwoordigt de gemeente bij de 
nationale overheid. 

door veel verschillende organisaties. Dit komt doordat er veel verschillende soorten bedrijven zijn. Er 

zijn verschillen tussen detailhandel en andere ondernemers, de grootte van het bedrijf, of het een 

franchise of een zelfstandig bedrijf is. Doordat deze kenmerken verschillen per bedrijf ontstaan er 
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verschillen in standpunten van deze bedrijven die naar buiten worden gebracht door hun belangen

behartigers. 

Kleine zelfstandige ondernemers zijn vaak positief over BGV, zij hebben veel binding met hun locatie 

en willen vaak wel bijdragen, maar hebben veel moeite met meelifters. Er zit verschil tussen 

detailhandel en andersoortige bedrijven omdat detailhandel vaak plaats vindt in de binnenstad. Voor 

ondernemers in de binnenstad is het uiterlijk van de omgeving belangrijker dan een ondernemer op 

een bedrijventerrein. Op een bedrijventerrein zijn de ondernemers vaak tevreden als alles er netjes 

uit ziet, maar in een binnenstad willen de ondernemers vaak iets extra, zoals versiering en sfeer 

verlichting om klanten te trekken. 

Over het algemeen zijn de grote filiaal bedrijven niet positief over BGV. Zij willen zo efficiënt mogelijk 

opereren en willen daarom geen geld spenderen aan verbetering van de directe omgeving. Bij een 

franchise moet van bovenaf toestemming gegeven worden voor lidmaatschap. Deze personen hebben 

geen lokale binding. De filiaalmanager moet zijn 'baas' er van overtuigen om deel te nemen in de 

BGV, dit is lastig moeilijk omdat de baas bang is dat aan elke vestiging een bijdrage gevraagd kan 

worden voor een eventuele BGV, dat bedrag zou op kunnen lopen. 

Bij grote bedrijven liggen de bezwaren anders, zij zijn vaak gevestigd op een bedrijventerrein en 

hebben vaak al zaken zelf geregeld zoals beveiliging en het onderhoud van het openbare stuk groen 

voor de deur. Voor grote bedrijven is het vaak lastig om de meerwaarde van BGV te zien. De BGV

bijdrage is vaak niet het obstakel. Als een groot bedrijf betrokken is bij de lokale omgeving zal het 

positief tegenover een BGV staan, zoals een bierbrouwer die lokaal water oppompt. 

Al deze verschillende geluiden worden vertaald in lobbies naar de overheid. De overheid heeft steun 

voor haar wetsvoorstel nodig en probeert de opmerkingen en bezwaren van de 

belangenbehartigingsorganisaties in het wetsvoorstel te verwerken, zodat deze organisaties zich 

achter het wetsvoorstel scharen wat het wetsvoorstel de noodzakelijke draagkracht geeft. 

De belangen behartigers op nationaal niveau zijn MKB

Nederland voor het midden en klein bedrijf, VNO-NCW voor 

branches en grote bedrijven, het RND voor filiaal bedrijven en 

het Platform detailhandel voor de totale detailhandel. Deze 

organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze bezwaren 

hebben tegen de heffing van een nieuwe belasting. De 

grondslag van de BGV-heffing is de OZB, deze wordt voor de 

ondernemers in de BGV-zone verhoogd. Dit kan gezien worden 

als een lokale belasting verhoging. Hier werd in eerste 

instantie door al de belangenbehartigingsorganisaties negatief 

op gereageerd, terwijl ondernemers er positiever over waren. 

Het probleem voor de belangenbehartigingorganisaties is dat 

ze zowel de belangen behartigen van voor als tegenstanders 

van het instrument. Dit speelt vooral bij MKB-Nederland en 

Nederlandse winkelraad 
vertegenwoordigt zelfstandige 
ondernemers in de detailhandel en het 
winkelambacht. Het is een tak van 
MKB-Nederland 

RND (Raad Nederlandse Detailhandel) 
Vertegenwoordigt grote en filiaal 
bedrijven 

Platform detailhandel 
Is een samenwerking tussen de 
Nederlandse winkelraad en het RND 
en vertegenwoordigt de totale 
detailhandel 

VNO-NCW. Zij willen dat BGV een veiliger instrument wordt dan ondernemersfondsen. Ook willen zij 

voorkomen dat ondernemers gedwongen worden om de BGV-bijdrage te betalen, zonder dat zij ervan 

profiteren. Deze houding heeft zich vertaald in de voorwaarden die er aan BGV gesteld worden in het 

wetsvoorstel van de Experimentenwet BGV. Het RND vertegenwoordigt de grote filiaal bedrijven, die 

negatief tegenover BGV staan. Het RND heeft dan ook een negatieve lobby gevoerd, waardoor de 
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eisen om een BGV op te richten zwaarder zijn geworden en het moeilijker wordt om een BGV op te 

richten. De Nederlandse winkelraad is wel gematigd positief over BGV. !47
• 

481 

Kamer van Koophandel 

De overige actoren op nationaal niveau met betrekking tot 

BGV zijn de Kamer van Koophandel Nederland en het Platform 

Binnenstadsmanagement. De Kamer van Koophandel 

ondersteunt het bedrijfsleven en kan met betrekking tot BGV 

ook veel ondersteuning bieden. De KvK vormt de schakel 

Kamer van Koophandel Nederland 
Nationale koepel organisatie van van 
de regionale kamers van koophandel 
(KvK). De KvK ondersteunt het 
bedrijfsleven op allerlei vlakken 

tussen de overheid en het ondernemerschap op het gebied van informatieverstrekking. De KvK zou 

een ondersteunende rol met betrekking tot BGV wel op zich willen nemen, maar deze taak hebben 

MKB-Nederland en VNO-NCW naar zich toe getrokken. !49
• 
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Platform Binnenstadsmanagement 

Het Platform Binnenstadsmanagement is een kennisinstituut 

ter ondersteuning van binnenstadsmanagement organisaties. 

Het Platvorm is de eerste organisatie die de mogelijkheden 

van BGV in Nederland aan de orde heeft gesteld. . Het 

Platform Binnenstadmanagement heeft relaties met instituten 

Platform Binnenstadsmanagement 
Is een kennisinstituut met betrekking 
tot binnenstadsmanagement en 
ondersteunt binnenstadsmanagement 
organisaties 

in het buitenland zoals de Engelse zuster organisatie The Association Town Centre Management. Deze 

twee organisaties lijken in eerste instantie veel op elkaar, maar het Platform 

Binnenstadsmanagement zal niet dezelfde rol kunnen vervullen als het ATCM met betrekking tot BGV 

in Engeland. Wel kan het platform onderzoek doen als meerdere organisaties tegen dezelfde 

problemen aanlopen. f511 

4.4.2 Actoren op regionaal niveau 

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zijn organisaties die regionale kantoren 

hebben. Op regionaal niveau is er nog niet veel actie ondernomen met betrekking tot BGV. Wanneer 

het mogelijk is om BGV-zones op te richten zou het goed zijn als er procesbegeleiding komt bij het 

oprichten van een BGV-zone. Procesbegeleiding wordt meestal op regionaal niveau ondernomen, bij 

herstructureringprojecten in Noord-Brabant is de procesbegeleiding in handen van de Brabantse 

Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), bij het keurmerk veilig ondernemen (KVO) begeleiden 

regiomanagers van MKB-Nederland het proces. !521 

In het wetsvoorstel Experimentenwet BGV staan veel voorwaarden en kunnen er juridische 

documenten opgesteld worden die de basis vormen voor de van de BGV-zone. De initiatiefnemer voor 

een BGV-zone is verantwoordelijk voor deze documenten. Voor sommige initiatiefnemers is het 

opstellen van deze documenten ingewikkeld. De overeenkomst van de BGV-zone met de gemeente 

over het basisniveau van aangeboden diensten van gemeente, in het buitenland, maar ook wel in 

Nederland Service Level Agreement (SLA) geheten is niet verplicht gesteld in de het wetsvoorstel 

voor de Experimentenwet BGV. MKB-Nederland en VNO-NCW raden de initiatiefnemers wel aan om in 

de overeenkomst een SLA vast te leggen. Deze overeenkomst komt tot stand door overleg tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer, dit proces lastig zijn en moeizaam verlopen voor de initiatiefnemer. 

Het is belangrijk dat deze afspraken goed vastgelegd worden. 

4.4.3 Actoren op lokaal niveau 

De actoren op lokaal niveau zijn globaal te verdelen in twee categorieën; de gemeente en de 

initiatiefnemers. BGV is een lokaal instrument, hier wordt de BGV-zone ingesteld. Iedere lokale 

situatie is anders waardoor de relaties tussen de actoren kunnen verschillen. Een initiatief voor een 
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BGV-zone zal meestal vanuit het georganiseerde bedrijfsleven komen, zoals een 

ondernemersvereniging, een parkmanagement organisatie of een binnenstadsmanagement 

organisatie. Deze organisaties zullen de meest waarschijnlijke initiatiefnemers zijn en zijn al in het 

gebied aanwezig. Dit sluit niet uit dat ook andere organisaties een initiatief kunnen nemen. Ook als 

het bedrijfsleven nog niet georganiseerd is kan één bedrijf initiatiefnemer zijn voor een BGV-zone. 

In die situaties waar initiatieven worden ontplooid om een BGV-zone op te richten, is te verwachten 

dat de gemeente positief staat ten opzichte van het oprichten van een BGV-zone. De gemeente zal in 

de beginfase vaak bepalend zijn voor het welslagen van BGV initiatieven. Als de BGV-zone eenmaal is 

opgericht, zal de betrokkenheid van de gemeente naar verwachting minder worden. 

4.5 Bestaande organisaties 

Het initiatief voor het oprichten van een BGV-zone zal in de meeste gevallen door een al ter plaatse 

bestaande organisatie genomen worden. Dat kan een organisatie zijn waarin de lokale ondernemers 

zich verenigd hebben. 

4.5.1 Parkmanagement 

Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het niveau van 

(een cluster van) bedrijventerrein(en) met als doel meer kwaliteit, kostenreductie, meer gemak en 

continuïteit. Dit wordt bereikt door samenwerking en het optimaliseren van de bedrijfsomgeving en 

een beter, groter en goedkoper aanbod van diensten. De samenwerkende partijen (ondernemers 

en/of Gemeente) geven zelf vorm aan het parkmanagement. Parkmanagement is een middel om de 

kwaliteit van een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokkenen en om het bereikte 

kwaliteitsniveau ook op lange termijn vast te houden. Gemeenten, vastgoedeigenaren en bedrijven 

kunnen door samen te werken van dat middel gebruik maken. [53
1 

Een parkmanagementorganisatie heeft vaak een van de volgende doelen: [531 

Het behartigen van de (materiële) belangen van de leden op het bedrijventerrein. 

Het opzetten van voorzieningen op het bedrijventerrein voor de daar gevestigde bedrijven. 

Het ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte van het 

bedrijventerrein. 

Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam bedrijventerrein. 

De eerste stappen op het gebied van parkmanagement kunnen bijna zonder uitzondering door de 

industriële kring of ondernemersverenigingen zelf gezet worden . Later, als meer commerciële risico's 

worden gelopen, kan het de voorkeur hebben zijn hier een aparte organisatiestructuur voor op te 

zetten. [531 

Parkmanagement wordt tegenwoordig vaak als vestigingsvoorwaarde gesteld 

bedrijventerreinen. Op al bestaande bedrijventerreinen kan een 

parkmanagementorganisatie een concurrent voor het instellen van een BGV-zone zijn. 

4.5.2 Binnenstadsmanagement 

op nieuwe 

bestaande 

Binnenstadsmanagement (of centrum management) is een structureel samenwerkingsverband van 

publieke- en private partijen in een binnenstad. Deze samenwerking vindt plaats op basis van 

gelijkwaardigheid met een gezamenlijke inzet van middelen. Doelstelling is de aantrekkingskracht en 

daarmee het economisch functioneren van de binnenstad te versterken. In Nederland en Vlaanderen 
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werken momenteel ongeveer 75 steden met een vorm van centrum- of binnenstadsmanagement. 

Daarnaast oriënteren veel andere steden zich op het instellen van binnenstadsmanagement. Er zijn 

wel een aantal structurele knelpunten, onder andere het gebrek aan structurele financiering. De 

betaling gebeurt op vrijwillige basis, waardoor het voortbestaan van de organisaties onzeker is. Door 

deze manier van financieren kan er ook het probleem van meeÏifters ontstaan. [SlJ 

4.5.3 Vereniging van Eigenaren 

Een eigenaar van een (koop)appartement is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). 

In verticale zin zijn er meer gebruikers van appartementsgebouw en één eigenaresse van de 

daaronder gelegen grond, de VvE. Door middel van die VvE nemen de eigenaren/gebruikers 

gezamenlijke beslissingen. De VvE regelt het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere 

gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. De VvE heeft 4 organen, de algemene 

ledenvergadering, het dagelijks bestuur, de voorzitter van de (leden)vergadering en de 

kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen). De algemene ledenvergadering (ALV) is de 

hoogste instantie binnen de VvE. Stemgerechtigd zijn de eigenaren. Als men een appartement heeft 

gekocht dan is men samen met de andere eigenaren in het gebouw, middels de VvE, gezamenlijk 

eigenaar van het complex en moeten er gezamenlijke beslissingen genomen worden. De eigenaren 

betalen een maandelijkse bijdrage waarin de kosten worden doorberekend voor het onderhoud van 

het hele complex. Er zijn ook VvE's actief in woonwijken om de buurt een gezamenlijke uitstraling te 

geven. r541 Lidmaatschap van de VvE wordt dan geregeld in de koop overeenkomst van een huis. Hier 

speelt het vertikaal recht geen rol. 

4.5.4 Ondernemers/winkeliers vereniging 

Een ondernemersvereniging is een manier voor ondernemers om zich te verenigingen en een blok te 

vormen om bepaalde doelen te bereiken. Deze organisatie heeft de vereniging als rechtsvorm. Dat 

betekent dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is, net als bij de VvE. Wat de missie, 

taak en doelen van ondernemers vereniging zijn, wordt door de ALV bepaald. Deze verschillen per 

vereniging. Een winkeliersvereniging is in principe hetzelfde, maar de ~eorganiseerde ondernemers 

hebben allen een winkel. Uitgangspunt is dat alle ondernemers of winkeliers vrijwillig lid worden. 

4.5.5 (Informeel) Overleg platform 

Een informeel overleg platform kan met betrekking tot BGV van belang zijn. Een voorbeeld is het 

Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding(RPC). Veiligheid kan een belangrijk motief zijn waarom 

een BGV-zone in het leven geroepen wordt. Het RPC is een overleg platform tussen het bedrijfsleven, 

de gemeente, de politie, scholen en de brandweer. In dit overleg komen problemen op tafel die 

spelen in de verschillende sectoren die voort komen uit het thema veiligheid. Het RPC heeft op het 

gebied van veiligheid een alternatief voor BGV gecreëerd, namelijk een verzekeringsmantel. Deze 

verzekeringsmantel wordt besproken in 4.6.2. [551 

4.6 Alternatieven voor BGV 

In Nederland bestaan verschillende instrumenten voor ondernemers om middelen te vergaren voor 

hun initiatieven als reactie op problemen die zij tegenkomen op het gebied van collectief 

ondernemen. De nu meest voorkomende instrumenten zijn organisaties op basis van vrijwillige 

deelname en ondernemersfondsen. Bij organisaties waar het financieringssysteem gebaseerd is op 

een vrijwillige bijdrage, zijn er bedrijven die wel profiteren, maar er niet voor betalen. Bij 

ondernemersfondsen ontbreekt regelgeving, waardoor er een wildgroei aan verschillende vormen 

ontstaat. In de onderstaande paragrafen zullen de meest gebruikte alternatieven voor BGV besproken 
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worden. Een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting en OZB en een organisatie op 

vrijwillige basis zijn de 'meest bedreigende' alternatieven voor een BGV-zone. Deze alternatieven 

worden in hoofdstuk 5 met elkaar vergeleken. 

4.6.1 Ondernemersfonds 

Ondernemersfondsen kennen geen directe regelgeving zoals de toekomstige Experimentenwet BGV 

voor BGV-zones. Doordat iedere gemeente zelf mag bepalen onder welke voorwaarden een 

ondernemersfonds opgericht mag worden, ontstaan er verschillende varianten. Een 

ondernemersfonds is een organisatie, vaak een stichting, die gefinancierd wordt door middel van een 

door de gemeente geheven belasting. Er kan discussie ontstaan tussen de ondernemers en de 

gemeente over hoe het ondernemersfonds ingericht moet worden. De meest voorkomende 

ondernemersfondsen worden gefinancierd op basis van een percentuele verhoging van de OZB 

(onroerend zaak belasting) of op basis van reclame belasting. Een andere optie is een heffing op basis 

van precario belasting.[561 De gemeente heeft op basis van de Gemeentewet het recht te beslissen of 

en zij deze belastingen gaat invoeren en innen, ook mag ze zelf de hoogte bepalen van deze 

belastingen. Er kan wel een maximum gesteld worden aan de verhogingen van de lokale belastingen 

door de centrale overheid. 

Op basis van OZB 

Een ondernemersfonds op basis van een met een percentage verhoogde OZB is uitsluitend mogelijk 

voor het gehele werkgebied van de gemeente. Er kan niet gedifferentieerd worden tussen gebieden 

binnen een gemeente. De heffing voor niet woningen wordt met een percentage verhoogd, zo worden 

gebruikers en eigenaren van vastgoed aangeslagen via deze heffing. Een voorbeeld van dit model is 

het Leidse ondernemersfonds. De gemeente staat hier buiten het bestuur van de stichting. Het 

georganiseerde bedrijfsleven mag collectieve projecten indienen bij het bestuur. Het uitgekeerde 

bedrag aan de ondernemersverenigingen is verdeeld naar rato van de inbreng. Ondernemers kunnen 

kiezen tot welk gebied ze willen behoren, zo kan een hotel aan de rand van de stad er voor kiezen bij 

de binnenstad te horen en het ingelegde geld voor projecten in de binnenstad te besteden. Als de 

OZB als basis van de heffing wordt genomen dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. [57
• 
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Op basis van reclamebelasting 

Een ondernemersfonds op basis van reclame belasting kan worden opgericht in een bepaald gebied 

binnen een gemeente. De hoogte van de belasting wordt bepaald door het oppervlak van de reclame 

waarmee een onderneming naar buiten treedt. Per vierkante meter reclame wordt een prijs bepaald. 

Het nadeel aan deze methode is, dat het bepalen van het oppervlak aan reclame tijdrovend werk is. 

Hiervoor kan de gemeente een extern bureau inhuren, hier zijn kosten aan verbonden. De kosten van 

het heffen worden van de opbrengsten afgetrokken voordat het geld in het ondernemersfonds gestort 

wordt. Ook kan het voorkomen dat een kleine snackbar met in het oog springende reclame evenveel 

heffing moet betalen als een groot franchise bedrijf. [591 Verder is reclamebelasting op sommige 

bedrijventerreinen minder geschikt, doordat er ondernemers op bedrijventerreinen zijn die minder 

waarde hechten aan herkenbaarheid van hun onderneming en reclame niet nodig vinden als ze 

daarvoor moeten betalen. 

Op basis van precariobelasting 

Precariobelasting betekent het heffen van belasting van alles dat zich boven- op- of onder 

gemeentelijk grondgebied bevindt. Deze belasting brengt in het algemeen niet zo veel op en belast 

een beperkt aantal ondernemers en is mede daarom in de praktijk geen bruikbare grondslag voor een 

ondernemersfonds. [591 
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4.6.2 Keurmerk veilig ondernemen/ verzekeringsmantel 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een initiatief vanuit de werkgroep Veilig Ondernemen, dat vanuit 

de overheid geïnitieerd is. Het MKB helpt bij het opstarten van organisaties voor collectieve 

beveiliging en als het gebied aan bepaalde voorwaarden voldoet wordt er een certificaat gegeven. Met 

een samenwerking op het gebied van veiligheid kan het veiligheidsniveau een stapje hoger getild 

worden. Ondernemers hebben directe voordelen zoals minder inbraak of vernieling en er kan vaak 

ook een korting op de verzekeringspremie verkregen worden. !GOJ Hetzelfde is het geval bij het RPC. 

Door problemen met meelifters bij het organiseren van collectieve veiligheid projecten kwamen deze 

niet van de grond. Door ondernemers een impuls te geven door middel van een verzekeringsmantel 

kunnen ze deze problemen verminderen. Een verzekeringsmantel houdt in dat, als ondernemers mee 

doen aan collectieve beveiliging, korting gegeven wordt op hun verzekeringspremie als ze verzekerd 

zijn bij verzekeraars waarmee het RPC een contract heeft gesloten. !SSJ 

4.6.3 Een op vrijwillige deelname gebaseerde organisatie 

Een op vrijwillige deelname gebaseerde organisatie is bijvoorbeeld een Parkmanagement organisatie 

of een ondernemersvereniging. Zij hebben ook de mogelijkheid om zelf activiteiten uit te voeren, die 

ook door middel van een BGV uitgevoerd zouden kunnen worden. Dit soort organisaties kunnen een 

BGV gaan oprichten en activiteiten overdragen, maar kunnen ook concurreren met een BGV. In 

bestaande gebieden willen deze organisaties een BGV oprichten omdat zij te kampen hebben met 

meelifters. In nieuwe gebieden, zoals gerevitaliseerde of nieuwe bedrijventerreinen wordt een 

parkmanagement organisatie wel als alternatief voor BGV gebruikt. Dan is de financiering van het 

parkmanagement geregeld in de vestigingsvoorwaarden en worden de ondernemers automatisch lid. 

Omdat je via de wet een rechtspersoon niet kan dwingen lid te worden van een organisatie, kunnen 

ondernemers onder het lidmaatschap uit komen. Waarschijnlijk is de bijdrage is onderdeel van de 

huur en zal deze veilig gesteld zijn en zijn er geen meelifters. 

4.7 Inbedding BGV 

In de experimentenwet BGV wordt gesteld dat er een organisatie in de vorm van een vereniging of 

stichting opgericht moet worden die de basis van de BGV-zone vormt. Deze organisatie moet ingebed 

worden in de bestaande organisatiestructuur, dit kan veel invloed hebben op de prestatie en 

acceptatie van de BGV-zone. 1491 Een BGV-zone kan op meerdere manieren ingebed worden, dit is 

afhankelijk van welke organisaties er al bestaan in het gebied waar de BGV-zone wordt opgericht en 

welke organisatie de initiatiefnemer is van de BGV-zone. Een BGV-zone wordt waarschijnlijk opgericht 

door een al bestaande organisatie vanuit het georganiseerde bedrijfsleven. Deze organisatie heeft een 

doel en voert een aantal activiteiten uit. 

De initiatiefnemer kan verschillende redenen hebben om een initiatief te nemen om een BGV-zone op 

te richten. De meest genoemde reden van het georganiseerd bedrijfsleven om initiatief te nemen voor 

BGV is het probleem van de meelifters en een andere veel genoemde reden is de 

financieringsstructuur. Deze twee redenen hebben betrekking op bestaande activiteiten; de 

initiatiefnemers wil het oprichten van BGV-zone gebrutken om bestaande activiteiten te verbeteren. 

Deze bestaande activiteiten worden waarschijnlijk al uitgevoerd door de initiatiefnemer zelf. Als er 

een BGV-zone wordt opgericht komt er een organisatie die een gedeelte of alle activiteiten van de 

initiatiefnemer overneemt. Dit k:an tot verschillende situaties leiden. De verschillende situaties zijn: 

BGV-zone en initiatiefnemer zijn concurrenten 

BGV-zone en initiatiefnemer werken samen, maar zijn aparte organisaties 

BGV-zone en initiatiefnemer zijn één organisatie 
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In onderstaande paragrafen worden de verschillende situaties besproken. 

4.7.1 Concurrenten 

Als een BGV-zone dezelfde diensten gaat aanbieden kan het zijn dat de twee organisaties in elkaars 

vaarwater zitten. De initiatiefnemer zal wel redenen hebben om initiatief te nemen voor een BGV

zone zoals het tegengaan van meeliters of het verbeteren van de financiële structuur van de 

projecten. Dit kan ertoe leiden dat de bestaande organisatie door de activiteiten van de 

initiatiefnemer overbodig wordt. De initiatiefnemer kan dan besluiten om zijn eigen 

organisatiestructuur dusdanig te veranderen dat de reeds bestaande organisatie de basis gaat 

vormen voor de BGV-zone. Het risico aan het op deze manier oprichten van een BGV-zone is dat, 

indien de BGV niet succesvol is en na de levensduur van 5 jaar niet wordt hernieuwd, de 

oorspronkelijke organisatie ook niet meer bestaat. Dit wordt door de overheid als onwenselijk gezien. 

Je moet geen goed functionerende organisaties opheffen. 

De initiatiefnemer zal graag beleidsmatig advies geven en de richting van de BGV-zone bepalen, maar 

de uitvoerende taken aan de BGV-zone overlaten. Hoe dit in de praktijk eruit komt te zien weten ze 

nog niet. Als niet alle activiteiten hetzelfde zijn kunnen de twee organisaties in ieder geval naast 

elkaar bestaan, maar dan moet er wel samengewerkt worden. Een nadeel van het opsplitsen van de 

activiteiten in twee organisaties kan onduidelijkheid creëren, door een extra organisatie op te richten 

die veel op je bestaande organisatie lijkt, maar in uitvoering anders is. Gemeenten willen meestal één 

aanspreekpunt van het georganiseerde bedrijfsleven. 

4.7.2 Samenwerkende, maar aparte organisaties 

Soms zijn ondernemersverenigingen noodgedwongen activiteiten gaan organiseren omdat niemand 

anders het kon of wilde doen. Sommige ondernemersverenigingen willen eigenlijk liever alleen een 

lobbyorganisatie zijn en de uitvoering van bijvoorbeeld feestverlichting aan een andere organisatie 

overlaten. In deze situatie zijn de twee organisaties geen concurrenten maar vullen ze elkaar aan. 

Ook kan er uit transparantie overwegingen voor gekozen worden om van de BGV-zone een aparte 

organisatie te maken. In het buitenland is gebleken dat de initiatiefnemer een grote rol speelt in de , 

BGV-zone, dus de vraag is in hoeverre de initiatiefnemende organisatie en de BGV-zone aparte 

organisaties zullen moeten zijn. Als dezelfde personen in · het bestuur van beide organisaties zitten 

zijn de organisaties formeel wel apart, maar in de praktijk zal dit niet zo zijn. Hartje 's-Hertogenbosch 

gaf aan dat zij ook graag, als zij een BGV-zone zouden gaan oprichten het meerderheidsbelang in het 

BGV-bestuur zouden willen hebben, maar dat het wel een aparte organisatie zou moeten zijn. Als er 

goede onderlinge contacten zijn is samenwerken gemakkelijk, maar de taakverdeling moet voor 

iedereen duidelijk zijn, bedrijven willen niet twee keer voor dezelfde diensten betalen en de gemeente 

wil graag één aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Een BGV-zone kan zijn eigen koers bepalen en 

de organisatiegraad verhogen. Als er ondernemers zijn die niet bij de bestaande organisaties actief 

zijn, kunnen zij bij een nieuwe organisatie wel actief worden, zeker als ze verplicht moeten bijdragen 

omdat ze ook iets te zeggen willen hebben waar het geld aan wordt besteed. Zo kan er ook een 

nieuwe groep actieve ondernemers ontstaan. In deze situatie draait het om BGV als financieel 

instrument maar ook als organisatie. 

4.7.3 Één organisatie 

Bij deze situatie vormen de initiatief nemer en de BGV-zone één organisatie. Dit kan op verschillende 

manieren vorm krijgen. De BGV-zone kan als het ware meer als instrument ingezet worden om de 
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heffing te regelen voor de basistaken. Dit zou een goede optie zijn als het instrument veel 

beperkingen opgelegd krijgt ten aanzien van de taken die het mag uitvoeren. 

Als voorbeeld kunnen we een parkmanagement organisatie nemen. Parkmanagement houdt zich vaak 

bezig met veiligheid, onderhoud en een tal van andere zaken. Veiligheid en onderhoud vormen vaak 

een groot deel van de gemaakte kosten. Als deze kosten door iedereen betaald worden zijn er geen 

meelifters meer bij deze projecten. In de BGV-zone zou de financiering van projecten geregeld 

moeten worden waar iedereen profijt van heeft en waarvoor ondernemers niet uitgesloten kunnen 

worden. Naast veiligheid en onderhoud van openbare ruimte zou ook gebiedspromotie hier toe 

behoren. 

Als er bedrijven zijn die meer diensten wensen, zouden er extra pakketten aangeboden kunnen 

worden door de parkmanagement organisatie. Te denken valt aan diensten waarvoor bedrijven 

uitgesloten kunnen worden als ze er niet aan mee betalen, zoals gezamenlijke inkoop, kinderopvang. 

Als een BGV-zone en een andere organisatie één organisatie vormen kan een BGV-zone als financieel 

instrument gebruikt worden. De organisatie wordt dan bestuurd door de bestaande organisatie. De 

initiatiefnemer richt dan waarschijnlijk een stichting op die bestuurd wordt door het bestuur van de 

initiatiefnemer, eventueel een personele unie. Voor deze optie moet er wel een al bestaande 

organisatie zijn. De BGV-zone heeft dan geen toegevoegde waarde als organisatie en wordt puur als 

financieel instrument gebruikt. 

4.8 Verschil in context NL- buitenland 

cultuur 

Cultuurverschil speelt een grote rol bij de acceptatie van een BGV-zone. In de VS vinden 

ondernemers het normaal om bij te dragen aan voorzieningen van algemeen nut en zo iets terug te 

geven aan de samenleving. Dit komt mede omdat in de Verenigde Staten de belastingdruk laag is 

maar ook normen en waarden kunnen verschillen. Als een ondernemer al veel belasting betaalt, zoals 

in Nederland het geval is, en daardoor het gevoel heeft dat de overheid taken zou moeten regelen die 

nu door middel van een BGV-zone uitgevoerd gaan worden, is de kans op acceptatie minder groot. Bij 

de invoering van BGV in Engeland baarde dit fenomeen onderzoekers zorgen, maar hier zijn toch een 

redelijk aantal BGV-zones opgericht. In Engeland is wel de nadruk gelegd op de omstandigheid dat de 

door de BGV-zone te verrichten activiteiten niet tot het gebruikelijke takenpakket van de lokale 

overheid behoren en dat de BGV-zone er niet komt om die lokale overheid te vervangen. Dit ligt in de 

VS anders; daar is de BGV-zone opgenomen in het institutionele systeem en rekent de (lokale) 

overheid op de diensten die een BGV-zone aanbied [61
]. De situatie in Nederland komt overeen met 

die in Engeland, in Nederland is een BGV-zone gericht op extra activiteiten, ook speelt hier de vraag 

wat is nou eigenlijk de taak van de overheid? 

Wet 
In zowel de VS als in Engeland zijn geen regels opgenomen die de activiteiten, uitgevoerd met behulp 

van een BGV-zone, beperken. In Nederland zou dit met de huidige regels als opgenomen in de 

Experimentenwet BGV wel het geval kunnen zijn. Verder is in de VS een verschillende grondslag 

mogelijk voor de BGV-bijdrage. In Engeland en in Nederland vormt de waarde van het vastgoed de 

basis waar de heffing op gebaseerd is. In de VS wordt de heffing voornamelijk betaald door de 

vastgoedeigenaren, hoewel er uitzonderingen zijn in verschillende Staten op deze regel. In Engeland 

zijn het de gebruikers van het vastgoed die de BGV-bijdrage betalen. In Nederland worden de niet-
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woningen belast, dit betekent dat vastgoedeigenaren en -gebruikers de BGV-bijdrage moeten 

betalen. Vastgoedeigenaren hebben een langere termijn belang visie en ondernemers willen vaak snel 

resultaat. Dit kan van invloed zijn op de waargenomen behoeften. Gebruikers en eigenaren profiteren 

van een B_GV-zone, daarom is een heffing die beiden belast de meest eerlijke vorm. 

BGV-zone als be/eidsvoorstander 

In De VS is lobby en een stem creëren voor ondernemers een belangrijk onderdeel vaan een BGV

zone. Dit speelt in Engeland minder [621
• In Nederland zijn ook al veel organisaties die belangen 

behartigen van ondernemers op landelijk en regionaal niveau zoals het VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Ook zijn er veel ondernemersverenigingen die deze taak vervullen. Doordat er al veel organisaties in 

Nederland zijn die lobbyen, kan het zijn dat dit geen onderdeel wordt van een BGV-zone, het zou wel 

kunnen als de ondernemers dat willen. 

Ondersteuning 

In Engeland zijn een aantal organisaties actief die BGV-zones kunnen ondersteunen, waarvan een 

aantal via beleid van de overheid zijn ontstaan. Organisaties zoals UK BID en British BID zijn 

gebaseerd op lidmaatschap, waar kosten aan verbonden zijn. Partnership Solutions helpt BGV-zones 

tegen betaling, Er is een markt rondom BGV in Engeland. In de VS heb ik geen ondersteunende 

structuur gevonden. In Nederland is (nog) geen proces ondersteuning voor het oprichten van BGV

zones geregeld. Dit zou een potentiële markt kunnen worden voor adviesbureaus. 

Financiering 

In Engeland vormt een BGV-zone een belangrijk mechanisme om van verschillende partijen geld te 

verzamelen om de projecten uit te voeren. Door middel van matchfunding wordt dit gestructureerd. 

In de VS wordt het grootste deel van het budget gevormd door de heffing soms is er een subsidie. In 

Nederland verwacht men dat de lokale overheid vooral in de opstartfase zal bijdragen aan de BGV

zone. 

Herstructurering (revitalisering) 

De 'nul' situatie die er heest, voor dat een BGV-zone wordt opgericht, verschilt per locatie. In de VS 

wordt BGV gebruikt om slechte situaties te verbeteren. Een verpauperde binnenstad weer te laten 

concurreren met grote winkelcentra aan de rand van de stad. Toch wordt er aangenomen dat BGV

zones niet worden opgericht in de aller-slechtste gebieden, er moet wel potentieel zijn. Ondernemers 

moeten bereid zijn en de mogelijkheid hebben de bijdrage te betalen. In de VS kan deze bijdrage 

oplopen tot duizenden dollars als de doelstellingen van de BGV-zone ambitieus zijn. Er zijn BGV-zones 

met een jaarlijks budget van meer dan 10 miljoen dollar. BGV wordt in de VS wel gebruikt als 

instrument om gebieden te herstructureren, maar in te verslechterde gebieden wordt het lastig om 

een initiatief van de grond te krijgen. Een BGV-zone is een gebiedskenmerk wat meeweegt in de 

vestigingskeuze van een onderneming. In Engeland geldt ongeveer hetzelfde, ook hier is het doel van 

een BGV-zone revitalisering van het gebied. In Engeland worden de opbrengsten van een BGV-zone 

geschat voor de ondernemers en vermeld in het BGV-plan. Vaak is BGV het enige middel voor 

ondernemers om hun directe omgeving te verbeteren. In Nederland is het de vraag of BGV gebruikt 

gaat worden voor of bij herstructureringsprojecten. De verschillende beleidsmakers schatten in dat de 

kans voor BGV in Nederland ligt bij het verbeteren van al redelijke goede gebieden. Zij zien BGV 

meer als kansen grijper in plaats van probleem oplosser. 
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5 IMPLEMENTATIE BGV IN NEDERLAND 

5.1 Inleiding 
Tot nu toe is voornamelijk gesproken over het BGV-systeem in het buitenland. Aan de hand van twee 

enquêtes en interviews met zowel initiatiefnemers als andere actoren is een verkennend onderzoek 

gedaan naar de invulling van BGV in Nederland. Zie hiervoor bijlagen 1, 2 en 3. Ten tijde van dit 

onderzoek bevonden al de potentiële initiatiefnemers zich in de inventarisatiefase. Er is gevraagd 

naar de verwachtingen van de initiatiefnemers over de inrichting en oprichting van een eventuele 

BGV-zone. 

Aan de hand van het statische model dat BGV in een context plaatst, figuur 5 (hoofdstuk 3) kan het 

instrument zelf geanalyseerd worden. Hiermee kunnen, zoals uit voorgaande hoofdstukken is 

gebleken, kritische factoren aangewezen worden . Bij het statische model is een uitgangspunt dat er 

een BGV-zone is opgericht. Uit de praktijk (studie in Engeland) blijkt dat het proces om een BGV op 

te richten moeilijk kan zijn. Oprichten van een BGV-zone vergt een grote investering qua geld en tijd 

van de initiatiefnemers. Het oprichtingsproces in Nederland kan opgedeeld worden in drie fasen: De 

inventarisatie fase, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Dit oprichtingsproces is weergegeven in 

figuur 9. 

In de inventarisatiefase ontstaat vanuit de bestaande situatie een behoefte om verbeteringen door te 

voeren. Aan het eind van deze inventarisatiefase wordt een instrument gekozen waarmee het 

initiatief wordt uitgevoerd. Deze keuze is specifiek voor de Nederlandse situatie en maakt het 

oprichtingsproces van een BGV-zone anders dan in het buitenland. In de ontwerpfase wordt als 

instrument gekozen voor een BGV-zone. In deze fase wordt de BGV-zone ingericht door het opstellen 

van een BGV-plan. Het einde van de ontwerpfase wordt gemarkeerd door, onder de ondernemers, te 

stemmen over het BGV-plan. In de uitvoeringsfase zorgt het bestuur van de BGV-zone voor de 

uitvoering van het BGV-plan. Dit leidt tot de uiteindelijke verbeterde situatie. In elk van deze drie 

fasen zijn er kritische factoren aan te wijzen die het proces sterk beïnvloeden of zelfs kunnen staken. 

Inventarisatiefase 

Behoefteaan 
verbetering 

Keuze voor BGV 
uit aHematieven 

Figuur 9: model van BGV proces 

Ontwerpfase 

Opstellen 
BGV-plan 

Stemming over 
BGV-plan 

Uitvoeringsfase 

In dit hoofdstuk wordt de invulling van BGV In Nederland besproken. Allereerst wordt gekeken naar 

het oprichtingsproces van een BGV-zone in Nederland. Hieruit komen de kritieke factoren naar voren. 

Vervolgens worden deze kritieke factoren gecombineerd met eerder genoemde factoren (Hoofdstuk 3 

en 4) . Deze combinatie vormt de basis voor een stappenplan dat door initiatiefnemers van een BGV

zone gebruikt kan worden bij het oprichten van hun BGV-zone. 
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5.2 De inventarisatiefase 

In de inventarisatiefase is er nog geen concreet initiatief voor een BGV-zone. Er is een gebied waar 

ondernemers behoeften hebben aan extra diensten bovenop de diensten waarin de overheid al 

voorziet. Uit deze behoefte kan een initiatief voor een BGV-zone ontstaan. Hiervoor is er een groep 

ondernemers nodig die problemen of behoeften signaleert en bereid is hier wat aan te doen. Deze 

groep ondernemers wordt in dit onderzoek aangeduid als 'de initiatiefnemer'. Een andere actor zoals 

de gemeente kan ook het eerste initiatief nemen voor een BGV-zone. Deze partij wordt niet betiteld 

als de initiatiefnemer, maar als 'de stimulator' omdat de ondernemers zelf een BGV-zone moeten 

willen oprichten. Initiatiefnemers gestimuleerd worden, bijvoorbeeld doordat de gemeente de drempel 

laag maakt door te ondersteunen en financieel bij te dragen in het oprichtingsproces. Als er geen 

initiatiefnemer is, kan er geen BGV-zone opgericht worden. 

Het instrument dat gekozen gaat worden moet passen in de omgeving en aansluiten bij de behoeften. 

Kritieke factoren kunnen gevonden worden na analyse van de 'nul'-situatie. Gekeken wordt naar de 

gebiedskenmerken, de kenmerken van de initiatiefnemer, de behoeften en onderlinge verhoudingen. 

De inventarisatiefase wordt schematisch weergegeven in figuur 10. 

Gebiedskenmerken 
- organisatiegraad 
-functie 
- ruimtelijke kwaliteit 
- ondernemerstypen 

Inventarisatie fase 

- Kenmerken initiatiefnemer 

- Bestaande organisaties 
-Behoeften 
- Verhoudingen actoren 

Quickscan - Krachtenveldanalyse 
-Visgraat diagram 
- Quickscan 

Figuur 10: Inventarisatiefase 

5.2.1 Gebiedskenmerken 

' ··-·-, 
i Keuze voor BGV i 
i uit alternatieven I 

_, ; 

Door de directe omgeving te analyseren kunnen kenmerken naar voren komen die een positief of juist 

negatief effect hebben op het oprichtingsproces van een BGV-zone. Als er veel negatieve 

gebiedskerimerken zijn, kan besloten worden om een alternatief voor BGV grondig te onderzoeken. 

Dit betekent niet dat het oprichten van een BGV-zone onmogelijk is. 

Functie van het gebied 

Een BGV-zone kan in principe in elk gebied met economische activiteit worden opgericht. In 

Nederland wordt aangenomen dat BGV-zones bruikbaar zijn in winkelgebieden en bedrijventerreinen. 

De belangen van ondernemers verschillen tussen deze gebieden. Ondernemers in winkelgebieden, 

zoals in een binnenstad vinden uiterlijke kenmerken van het gebied belangrijk. Ondernemers op een 

43 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

bedrijventerrein vinden de uiterlijke kenmerken van het gebied minder belangrijk. Veiligheid staat 

voor hen bovenaan. Veiligheid is in binnensteden ook belangrijk, maar hier wordt vanuit de gemeente 

vaak al meer politie ingezet en is er minder behoefte aan extra beveiligingsprojecten. 

Ruimtelijke kwaliteit 

De ondernemers moeten een behoefte naar extra diensten ervaren. Dit betekent dat de ruimtelijke 

kwaliteit verbeterd kan worden. Voor Nederland wordt verwacht dat gebieden die in de loop der tijd 

verslechterd zijn eerst een inhaalslag nodig hebben via reguliere instrumenten zoals herstructurering. 

Hierna kan het niveau op peil worden gehouden met behulp van een BGV-zone. In een potentiële 

BGV-zone moet een verbeterbare situatie heersen, maar het gebied mag er dus niet te slecht aan toe 

zijn. Wanneer er geen behoefte naar extra diensten is, is er ook geen noodzaak een BGV-zone op te 

richten. 

De ruimtelijke kwaliteit van een gebied heeft een directe link met de aangeboden diensten van de 

overheid. Over het basisniveau aan diensten van de overheid komt bij de vorming van een Service 

Level Agreement een discussie tot stand tussen de ondernemers en de overheid. Zie hiervoor 

paragraaf 5.4.5. 

Organisatiegraad 

In het gebied kunnen al organisaties actief zijn. Afhankelijk van de functie van het gebied zijn dit 

bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of winkeliersvereniging, binnenstadmanagement of 

parkmanagement organisatie, of een (informeel) overlegplatform. Via deze organisaties hebben 

ondernemers in een gebied zich al georganiseerd. Het deel van de ondernemers dat zich verenigd 

heeft in een organisatie bepaalt de organisatiegraad. Een hogere organisatiegraad maakt het 

gemakkelijker om een gezamenlijk initiatief te starten . 

Typen ondernemers 

De haalbaarheid van een BGV-zone wordt beïnvloed door de typen ondernemers die in de potentiële 

BGV-zone gevestigd zijn. Voordat te veel tijd en geld in een BGV-initiatief gestoken wordt is het 

wenselijk om een inschatting te maken van de kans dat een BGV-initiatief aan de 

oprichtingsvoorwaarden van de Experimentenwet BGV zal voldoen. Analyse van de typen 

ondernemers kan hierin ondersteunen. 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de belangenbehartigingorganisaties van verschillende typen 

ondernemers een verschillende houding ten aanzien van BGV hebben. De meningen en belangen van 

de ondernemers in één gebied waar een BGV-initiatief ontstaat kunnen veel van elkaar verschillen. 

Grote franchise bedrijven staan vaak negatief tegenover een BGV-initiatief. Deze bedrijven proberen 

kostenefficiënt te opereren en zijn gevestigd op meerdere locaties. Ze zijn bang dat de kosten te 

hoog oplopen wanneer aan meerde BGV-zones deelgenomen moet worden. Kleine, zelfstandige 

ondernemers zijn vaak wel positief, maar per ondernemer representeren ze maar een klein gedeelte 

van de totale vastgoedwaarde. 

Bestaande organisatiestructuur 

Naast de initiatiefnemer zijn vaak ook andere organisaties actief. Het is belangrijk om ook deze 

organisaties in kaart te brengen en te inventariseren welke activiteiten al uitgevoerd worden. Een 

eventuele BGV-zone zou een concurrentiepositie kunnen innemen ten aanzien van een dergelijke 

organisatie, wat de onderlinge relatie niet zal bevorderen. Verder kan er onduidelijkheid ontstaan bij 

de gemeente en ondernemers. De gemeente heeft graag één aanspreekpunt van het georganiseerde 
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bedrijfsleven. Ondernemers willen niet dubbel betalen voor dezelfde activiteiten. Als er een andere 

organisatie is kan er misschien samengewerkt worden, waardoor het draagvlak vergroot wordt. 

5.2.2 Kenmerken initiatiefnemer 

Naast gebiedskenmerken beïnvloeden ook de kenmerken van de initiatiefnemer het oprichtingsproces 

van een BGV-zone. Een bestaande vereniging of stichting van ondernemers is vaak initiatiefnemer 

voor collectieve projecten. Gesignaleerde problemen worden gemeld en besproken in een bestuurs- of 

ledenvergadering. De initiatiefnemer signaleert behoeften en is bereid om tijd en moeite te steken om 

de bestaande situatie te veranderen. 

Bestaande organisaties lopen vaak tegen het probleem van meelifters aan. Hierdoor kunnen 

collectieve initiatieven stranden. Dit is, naast het creëren van een financiële structuur voor collectief 

ondernemen, de meest voorkomende reden voor het verenigd bedrijfsleven om een BGV-zone te 

overwegen. 

Als een initiatiefnemer de volgende kenmerken bezit zal het oprichtingsproces sneller en 

waarschijnlijk met een positiever resultaat doorlopen kunnen worden: 

De initiatiefnemer is bereid veel moeite te stoppen in het oprichten van een BGV-zone 

De Initiatiefnemer is bekend bij de ondernemers in het gebied. 

De initiatiefnemer beschikt over charismatische personen die de ondernemers kunnen overhalen. 

Er is sprake van goede communicatie met de gemeente. 

Er is sprake van goede communicatie met de ondernemers in het gebied. 

5.2.3 Behoeften 

Alleen wanneer ondernemers de behoefte hebben een bestaande situatie te verbeteren ontstaat er 

een initiatief voor een BGV-zone. De behoeften moeten collectief gedragen worden. Is dit niet het 

geval, dan zien ondernemers de noodzaak van BGV niet en zullen ze uiteindelijk tegen het BGV-plan 

stemmen. Het is aan de initiatiefnemer om deze behoeften signaleren. Is de initiatiefnemer een 

organisatie waarin iedere onderneming in het gebied is verenigd, dan is het eenvoudiger te 

beoordelen welke collectieve behoeften er zijn. 

Zichtbare of voor de hand liggende problemen en behoeften worden het eerst opgemerkt. Dit kan 

criminaliteit zijn, of een slecht onderhouden openbare ruimte. Behoeften kunnen echter ook 

onzichtbaar zijn zoals de behoefte aan gebiedspromotie. Dit wordt wellicht minder snel opgemerkt. Er 

kunnen behoeften zijn waar de ondernemers nog geen kennis van hebben en nieuwe behoeften 

kunnen ontstaan als er projecten worden uitgevoerd. Om al de behoeften te achterhalen kan er 

gebruik gemaakt worden van het zogenaamde 'visgraatdiagram'. Dit is een ondersteuning bij het 

brainstormen over de mogelijke oorzaken van de problemen, aan de hand waarvan de behoeften 

geanalyseerd kunnen worden. 

5.2.4 Verhoudingen 

In sommige gevallen is de gemeente de kartrekker van een BGV-initiatief. Dit komt voor als de relatie 

tussen de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven goed is. Het georganiseerde bedrijfsleven 

kan in het begin veel op de gemeente leunen bij het vergaren van informatie en opstarten van een 

BGV-zone. In de beginfase is de gemeente zeer belangrijk, maar de ondernemers moeten wel het 

gevoel hebben dat het instrument door en voor ondernemers is. Is dit niet het geval, dan kan dit in 

latere fasen negatief uitpakken, bijvoorbeeld bij de marketing voor het BGV-plan. Het is belangrijk 

om in de beginfase de verhoudingen tussen de actoren inzichtelijk in kaart te brengen, bijvoorbeeld 

met een krachtenveldanalyse. Hierbij worden eerst de verschillende actoren geïnventariseerd. 
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Vervolgens wordt er een matrix gemaakt waarin per actor de machtsbron, de belangen, het 

vertrouwen, de positie in het netwerk en opstelling achterhaald wordt. Deze matrix kan verwerkt 

worden tot een samenvattend figuur. 

5.3 Keuze instrument 

De inventarisatiefase eindigt met de keuze welk instrument gebruikt wordt om de behoeften van de 

ondernemers te vervullen . Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat er in Nederland alternatieven zijn voor 

BGV. Alternatieven voor een BGV-zone zijn een ondernemersfonds op basis van OZB, een 

ondernemersfonds op basis van reclamebelasting en een organisatie op basis van vrijwillige 

deelname. Er zijn een aantal situaties aan te wijzen wanneer een BGV-zone de voorkeur heeft boven 

de alternatieven, maar er zijn ook situaties waarbij juist de andere alternatieven beter aansluiten. 

In onderstaande paragraaf worden factoren besproken op grond waarvan de keuze tussen deze 

instrumenten kan worden gemaakt. 

Inventarisatiefase 

Alternatieven 
- BGV-zone 
- Ondernemersfonds 
- Org. op vrijwillige basis 

Figuur 11: keuzè voor instrument 

5.3.1 Gemeente 

- Grootte gebied 
- Activiteiten 
-Gemeente 
- Initiatiefnemer 
- Heffingsgrondslag 

Keuze voor BGV uit 
alternatieven 

Keuze matrix 

Ontwerpfase 

De gemeente speelt een grote rol bij de keuze van een instrument. Om verschillende redenen kan de 

gemeente aangeven niets te voelen voor een ondernemersfonds; De stem van de verenigde 

ondernemers in de binnenstad klinkt vaak het hardst. De gemeente kan dan het gevoel krijgen dat er 

alleen in de binnenstad initiatieven zijn. In dat geval lijkt een ondernemersfonds op basis van OZB 

niet geschikt terwijl het wel een nuttig instrument zou kunnen zijn. Er kan vanuit de gemeente ook 

een sterke voorkeur zijn voor een ondernemersfonds waarvan de inrichting wordt bepaald door de 

dialoog tussen ondernemers en de gemeente. Bij BGV bestaat er een wettelijk kader met 

voorwaarden die bepalen wanneer een BGV-zone mag worden opgericht. Een ondernemersfonds is 

niet gebonden aan een dergelijk wettelijk kader. De gemeente bepaalt wat de draagvlakeisen zijn 

voordat ze een ondernemersfonds instellen. 

Wanneer de gemeente geen voorkeur voor een instrument aangeeft is het aan de ondernemers om 

het beste instrument te bepalen. Steun van de gemeente blijft wel cruciaal. In principe hoeft de 
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gemeente alleen maar toestemming te geven aan het BGV-plan en bereid te zijn de heffing te innen 

en deze over te dragen aan de BGV-zone. Er zal veel overlegd moeten worden. Dit proces kan stroef 

verlopen of kan zelfs spaak lopen als de gemeente niet meewerkt. In de praktijk vormt dit 

waarschijnlijk geen struikelblok aangezien ook de gemeente belang heeft bij oprichting van een BGV

zone of ondernemersfonds. 

5.3.2 Initiatiefnemer 

motivatie 

De initiatiefnemer is de spil in de opstartfase. Motivatie om de huidige situatie te veranderen is de 

belangrijkste drijfveer. Waarschijnlijk kost het een initiatiefnemer meer tijd om een BGV-zone op te 

richten dan een ondernemersfonds omdat er een stemming moet plaatsvinden over het BGV-plan. In 

het buitenland bezoekt de initiatiefnemer elke ondernemer in het toekomstige BGV gebied om het 

plan te promoten en nader te verklaren. Dit is een tijdrovende klus. Bij een ondernemersfonds stelt 

de gemeente een draagvlakeis, deze eis verschilt per gemeente en kan hoger of lager uitvallen dan 

de eis voor een BGV-zone. Langs gaan bij elke ondernemer is hierbij niet nodig. 

Persoonlijke voorkeur 

Zowel bij het oprichten van een BGV-zone als een ondernemersfonds spelen persoonlijke voorkeuren 

van de initiatiefnemer een belangrijke rol. Deze zullen het oprichtingsproces beïnvloeden. De 

initiatiefnemer kan het belangrijk vinden dat het instrument waarmee de plannen uitgevoerd gaan 

worden wettelijk goed verankerd is, dat het niet te veel werk kost om een organisatie op te richten 

en/of dat de organisatie transparant is. Met deze persoonlijke voorkeuren kan een initiatiefnemer al 

bij voorbaat neigen naar één van de instrumenten. 

communicatie 

De initiatiefnemer speelt een belangrijke rol bij het informeren van de ondernemers in het gebied. Bij 

het oprichten van een BGV-zone is dit erg belangrijk omdat de ondernemers gaan stemmen over het 

BGV-plan wat door de initiatiefnemer wordt opgesteld. Het plan moet aansluiten bij de behoeften, 

maar moet ook goed worden uitgelegd en gepromoot bij de ondernemers. Dit zal een taak worden 

van de initiatiefnemer. Om deze taken goed te volbrengen is het wenselijk dat de initiatiefnemer 

beschikt over charismatische personen die de essentie van het BGV-plan goed en helder kunnen 

overbrengen om zo de ondernemers te overtuigen van hun eigen voordeel bij BGV. 

5.3.3 Heffingsgrondslag 

De grondslag waarop de bijdrage voor de organisatie is gebaseerd beïnvloedt de verdeling van de 

heffing over de verschillende ondernemers. Mogelijke heffingsgrondslagen zijn OZB, reclamebelasting 

en lidmaatschap. 

OZB 

Doorgaans wordt een heffing gebaseerd op een percentage van de OZB als eerlijk ervaren. In dat 

geval dragen de sterkste schouders de grootste lasten. OZB wordt gebaseerd op de WOZ waarde, die 

wordt bepaald door een taxatie. Een vast percentage van de OZB vormt de heffing. Bij een BGV-zone 

hoeft er dan alleen bekend te zijn welke ondernemîng tot een BGV-zone behoort. Deze ondernemers 

krijgen dan een verhoogde OZB aanslag. De percentages kunnen binnen een gemeente en per BGV

zone verschillend zijn. Bij een ondernemersfonds op basis van OZB en een BGV-zone worden voor 

elke ondernemer in de gemeente de OZB voor niet-woningen met hetzelfde percentage verhoogd. Dit 

betekent dat het eigenaars- en het gebruikersdeel van de OZB verhoogd wordt. 
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Vierkante meter reclame 

Bij een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting wordt de bijdrage bepaald op basis van het 

aantal vierkante meters reclame op de gevel. Hiermee worden de reclameborden aan de gevels 

bedoeld, niet het oppervlak van de gevel of etalage. Het kan voorkomen dat een grote winkelketen 

net zoveel reclame op de gevel heeft als een kleine onderneming met minder financiële draagkracht. 

Zij moeten dan een even hoge heffing betalen. Verder is het bepalen van het aantal vierkante meters 

reclame arbeidsintensief. Van de gevels worden foto's gemaakt waarna het aantal vierkante meters 

reclame bepaald wordt. De gemeente kan dit werk uitbesteden aan een extern bureau, maar daar zijn 

kosten aan verbonden. Deze kosten worden verrekend met het geïnde bedrag voordat dit wordt 

uitgekeerd aan de ondernemers. 

Zelf vast te stellen lidmaatschap 

Bij een organisatie op vrijwillige basis kan de organisatie zelf bepalen hoe de bijdrage is verdeeld. Zo 

kan er een geheel pakket aan diensten aan de ondernemers worden aangeboden. Er kan ook een 

basispakket zijn met daarbij optionele, extra dienstverlening. De hoogte van de bijdrage wordt door 

de organisatie zelf bepaald en geïnd. 

5.3.4 Activiteiten 

De activiteiten zijn de projecten die de organisaties mogen ondernemen. Per initiatief verschilt het 

soort en aantal projecten dat uitgevoerd gaat worden. Dit heeft effect op de keuze voor het 

instrument. 

Soort projecten 

Er bestaat bij BGV-zones nog onzekerheid over welke diensten via van een BGV-zone uitgevoerd 

mogen worden. Dit probleem is besproken in paragraaf 4.3. Uit jurisprudentie moet blijken hoe deze 

regel geïnterpreteerd moet worden. Bij strenge interpretatie kan gezamenlijke promotie buiten de 

mogelijkheden vallen. In veel binnensteden is dit één van de activiteiten die ondernemers vaak 

noemen als gewenste activiteit voor BGV. Soms is er behoefte aan projecten die zonder twijfel binnen 

het juridische kader vallen . In dat geval is er geen voorkeur voor een specifiek instrument. 

Aantal projecten 

Het aantal projecten verschilt per initiatief. Een BGV-zone of ondernemersfonds kan opgericht worden 

voor één maar ook meerdere projecten. Een ondernemersfonds op basis van OZB geldt voor een 

gehele gemeente. Elke organisatie binnen dit ondernemersfonds kan verschillende projecten indienen 

die per gebied verschillend kunnen zijn. Na toestemming van het bestuur en eventueel de gemeente 

kunnen deze projecten gefinancierd worden uit de kas van het fonds. Het soort projecten is hierbij 

niet gebonden aan juridische voorwaarden. Dit geldt ook bij een organisatie op vrijwillige basis. 

In een BGV-zone betaalt iedere ondernemer in het gebied voor alle projecten die een BGV-zone 

verzorgt. Bij veel verschillende projecten kunnen de ondernemers sneller het gevoel krijgen dat ze 

voor iets betalen waar ze geen baat bij hebben. Mogelijk stemmen zij dan tegen het BGV-plan. 

5.3.5 Juridische vooiWaarden 

De Experimentenwet BGV stelt veel voorwaarden voor oprichting van een BGV-zone en sanctionering 

door de gemeente. Deze voorwaarden zorgen voor goede juridische verankering. Hierdoor wordt een 

BGV-zone een goede partner om contracten mee aan te gaan. Bij oprichting van een BGV-zone zijn er 

regels die mogelijk bepalen welke projecten een BGV-zone mag uitvoeren, welke juridische 

documenten opgesteld moeten worden en wat de drempelwaarden zijn bij stemming over het BGV

plan. 
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Ondernemersfondsen en organisaties op vrijwillige basis hebben slechts een beperkt regelgevingkader 

waaraan voldaan moet worden om de organisatie op te mogen richten. Bij ondernemersfondsen 

ontstaat er een dialoog tussen de ondernemers en de gemeente over de inrichting van het fonds. 

Ondernemersfondsen kunnen onderling in structuur veel verschillen. 

Een voorbeeld is de betrokkenheid van de gemeente bij het fonds. Bij het ondernemersfonds Leiden, 

bijvoorbeeld, regelt het bestuur van het fonds alles zelf, ook de beoordeling van ingediende 

projecten. De gemeente is bij het dagelijkse bestuur niet betrokken. Er kan bijvoorbeeld ook worden 

afgesproken dat maar een deel van de geïnde ondernemersbijdrage aan het ondernemersfonds wordt 

uitgekeerd. De rest vloeit dan terug naar de algemene middelen van de gemeente. Het is aan de 

ondernemers om in dialoog met de gemeente tot een goed passend instrument te komen waarmee 

initiatieven van de grond kunnen komen. 

5.3.6 Grootte van het gebied 

De grootte van een het gebied is een bepalende factor voor ondernemers en gemeenten. Bij BGV is er 

geen beperking gesteld aan de grootte van het gebied. In de praktijk zal het er op neer komen dat 

een BGV een overzichtelijk gebied blijft. Waarschijnlijk wordt dit dus niet al te groot en wordt het 

gelimiteerd door herkenbare eenheden, zoals een bedrijventerrein, de binnenstad of een 

winkelcentrum. De grenzen zijn dan eenvoudig aan te wijzen . Een BGV zou ook voor een hele stad 

ingevoerd kunnen worden. Het instrument lijkt dan veel op een ondernemersfonds op basis van OZB. 

Een ondernemersfonds op basis van OZB omvat per definitie de hele gemeente, omdat er niet 

gedifferentieerd kan worden tussen de OZB heffingen binnen een enkele gemeente. BGV wordt van 

deze voorwaarde vrijgesteld via de Experimentenwet BGV. Differentiatie tussen heffingen kan dan 

plaatsvinden. Het ondernemersfonds op basis van reclamebelasting kan elke gebiedsgrootte omvatten 

maar zal nooit groter zijn dan één gemeente omdat de heffing volgt uit een gemeentelijke belasting. 

Bij een organisatie gebaseerd op vrijwillige deelname hangt de gebiedsgrote af van het doel dat de 

organisatie stelt. Vaak is het een gebied kleiner dan een gemeente, maar het kan de 

gemeentegrenzen ook overstijgen. 

5.3.7 Vergelijkingsmatrix 

De resultaten uit voorgaande paragrafen worden samengevat in een vergelijkingsmatrix. De volgende 

alternatieven voor een BGV-zone worden hierin met elkaar vergeleken: 

Ondernemersfondsen op basis van OZB 

Ondernemersfondsen op basis van reclame belasting 

Organisatie op basis van vrijwillige deelname 

De resultaten van deze vergelijking worden in een matrix (tabel 1) gepresenteerd. 
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BGV-zone 
Ondernemersfonds Ondernemersfonds 

Vrijwillige basis 
OZB reclame 

- Stichting of vereniging - De gemeente bepaalt de - De gemeente bepaalt de 
- Iedereen mag een vereniging 

- Draagvlakeisen in de draagvlakeis draagvlakeis of stichting oprichten met zelf 
Experimentenwet BGV. - Initiatief van - Initiatief van 
- Juridische documenten ondernemers. ondernemers. 

te bepalen doel. 
- In vestigingsvoorwaarden 

Eisen voor oprichting. - Inrichting ahv dialoog - Inrichting ahv dialoog 
opgenomen worden van bijv 

- Er moeten gevestigde ondernemers en gemeente ondernemers en gemeente een nieuw bedrijventerrein 
ondernemers zijn . 
- Initiatief van 
ondernemers nodig 

- Gemeente int als extra - Gemeente int als extra Gemeente int als reclame Organisatie int zelf als 
Grondslag OZB belasting. OZB belasting. belasting op basis van lidmaatschap 
bijdrage aantal m2 reclame op de 

Qevel. 

Geen voorwaarden, maar Beslaat een hele gemeente Vaak kleiner dan een Geen voorwaarden, dat 

Grootte 
gebied zal overzichtelijk gemeente, maar kan bepaalt de organisatie zelf 

gebied 
blijven. Waarschijnlijk ook een hele gemeente 
kleiner dan een gemeente beslaan . 

Onduidelijkheid in de wet Geen regels. Geen regels. Alles wat de organisatie wil 
over welke activiteiten De gemeente of bestuur De gemeente of bestuur 

Activiteiten die door BGV uitgevoerd Ond. fonds beoordelen Ond.fonds beoordelen 
mogen worden projecten projecten 

Waar gebruikt 
Nog niet mogelijk in 
Nederland 

leiden Helmond (binnenstad) Veel plaatsen 

Goed juridisch Invulling door dialoog -Invulling door dialoog 

Voordeel/ 
verankerd, hierdoor zijn gemeente-ondernemers, gemeente-ondernemers, Aexibel, maar eventueel 
er wel veel voorwaarden hierdoor is er veel veel flexibil iteit, maar meelifterproblemen 

nadeel flexibiliteit, maar onzekere onzekere uitkomst 
uitkomst -Omslachtige 

heffingsgrondslag 

Tabel 1: vergelijking BGV met alternatieven 

Bepalende punten 

Op grond van de volgende punten uit de vergelijkingsmatrix kan de initiatiefnemer besluiten welk 

instrument het meest geschikt is voor het initiatief. 

Als de ondernemers activiteiten willen uitvoeren die misschien niet mogelijk zijn met behulp van 

een BGV-zone zullen ze voor een ander instrument kiezen dat deze beperkingen niet heeft. Een 

voorbeeld van een degelijke activiteit is gebiedspromotie. 

Wanneer het initiatief een gebied beslaat dat kleiner is dan de gehele gemeente zal niet gekozen 

worden voor een instrument dat op de gehele gemeente van toepassing is (zoals een 

ondernemersfonds gebaseerd op OZB). Een gemeente zal bijvoorbeeld niet snel een instrument 

instellen dat alle ondernemers belast wanneer er alleen in de binnenstad initiatieven zijn. 

Een gemeente moet medewerking verlenen bij het oprichten van een BGV-zone en een 

ondernemersfonds. Bij een organisatie op vrijwillige basis is geen besluit van de gemeente 

vereist, maar steun van de gemeente is ook hier gewenst. 

5.3.8 Keuze instrument 

Er zijn situaties waarin een initiatief onwaarschijnlijk is. Geen initiatief betekent geen BGV-zone en 

geen ondernemersfonds. Pas wanneer er een initiatief is speelt het probleem van de keuze tussen een 

BGV-zone of één van de alternatieven. Vaak sluit per onderwerp een van de instrumenten het beste 

aan, maar per onderwerp kan dit een ander instrument zijn. De initiatiefnemer overweegt welke 

aspecten het zwaarste wegen. Er zijn weinig situaties aan te wijzen waar een initiatief is ontstaan 

maar waar omgevingtechnisch geen BGV-zone opgericht zou kunnen worden. Wel zijn er factoren aan 

te wijzen die het oprichtingsproces van een eventuele BGV-zone zouden vergemakkelijken of 

bemoeilijken. Bij te veel belemmerende factoren kan de initiatiefnemer een ander instrument kunnen 

kiezen. Een andere insteek is om een BGV proberen op te richten, en pas wanneer het BGV-plan de 

stemming niet overleeft te kiezen voor een andere optie zoals een ondernemersfonds of een 
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organisatie op vrijwillige deelname. Over het algemeen wordt aangenomen dat in Nederland BGV

zones opgericht gaan worden in winkelgebieden en bedrijventerreinen. Als het idee aanslaat zou het 

zich ook in andere gebieden kunnen gaan verspreiden. 

Wel een BGV 

Bij de keuze voor een BGV is er aan een aantal voorwaarden voldaan. Er is een initiatiefnemer en er 

is behoefte aan extra diensten. Daarnaast zijn er een aantal factoren aan te wijzen die het oprichten 

van een BGV-zone kunnen vergemakkelijken. 

De initiatiefnemer is bereid veel moeite te stoppen in het oprichten van een BGV-zone 

De initiatiefnemer is bekend bij de ondernemers in het gebied. 

De initiatiefnemer beschikt over charismatische personen die de ondernemers kunnen overhalen. 

Er is goede communicatie tussen de initiatiefnemer en de gemeente. 

Er is goede communicatie tussen de initiatiefnemer en de ondernemers in het gebied . 

Een ander kritiek punt is dat er behoefte moet zijn aan extra diensten. Het oprichten van een BGV

zone wordt gemakkelijker wanneer het gebied nog niet al te veel is verslechterd, wanneer BGV wordt 

ingezet als kansengrijper in plaats van probleemoplosser en wanneer het aantal projecten in een 

BGV-zone tot enkele beperkt blijft. 

Overige factoren die het oprichten van een BGV-zone vergemakkelijken zijn: 

Ondersteuning van de gemeente 

Procesondersteuning, vanuit de nationale overheid, door MKB-Nederland, VNO-NCW of KvK 

Nederland 

Een grote/belangrijke speler in het gebied die het project trekt 

Hoge organisatiegraad 

Afwezigheid van grote franchiseorganisaties 

Geen BGV 

Er zijn weinig situaties te beschrijven waarin er een initiatief voor een BGV-zone ontstaat waarbij van 

te voren duidelijk is dat het onmogelijk wordt om de zone ook daadwerkelijk op te richten. Het wordt 

wel moeilijk een BGV-zone op te richten wanneer de gemeente niet wil meewerken en/of wanneer er 

veel behoefte is aan activiteiten die niet middels BGV uitgevoerd mogen worden. 

5.4 De ontwerpfase 

In de ontwerpfase, weergegeven in figuur 12, wordt de BGV-zone ingevuld door een BGV-plan op te 

stellen. Er wordt in dit plan gekozen welke behoeften vervuld gaan en welke projecten hiertoe worden 

ingezet. Ook wordt bepaald hoe de organisatie wordt ingebed in de bestaande organisatiestructuur. 

51 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

Inventarisatie fase Ontwerpfase 

- BGV-manager 
- Houding lokale omgeving 
- Ambitie ondernemers 

,- · ---------·-····--·· ·-----------, 

i Keuze voor BGV 1 
uit alternatieven ! 

Figuur 12: Ontwerpfase 

5.4.1 Doel 

Initiatief BGV 

Uitvoeringsfase 

- Structuur van BGV-zone 
- Doel van BGV-zone 
- Activiteiten in BGV-zone 
-SLA 
-Inbedding 

Stemming voor/ 
tegen BGV-plan 

Het doel van een BGV-zone wordt bepaald door de initiatiefnemer. Het doel BGV-zones in Nederland 

is vaak het aanpakken van problemen met meelifters en het mogelijk maken van een duurzame 

financieringsstructuur voor organisaties. Uit de interviews met initiatiefnemers is gebleken dat de 

activiteiten waar een BGV-zone voor opgericht wordt, vaak al bestaande activiteiten zijn . Door een 

BGV-zone op deze manier te benaderen zal er niet direct gebiedsverbetering plaatsvinden. De zone 

kan wel als gevolg hebben dat de bestaande activiteiten in elk geval blijven bestaan waardoor geen 

vermindering van het aantal diensten plaatsvindt. Wanneer BGV langer bestaat is het waarschijnlijk 

dat deze innovatiever wordt. 

5.4.2 structuur 

De structuur van de BGV-zone wordt enerzijds vastgelegd via wetgeving, anderzijds door de 

initiatiefnemer die vrijheid heeft om de BGV-zone aan te passen aan lokale behoeften. De 

structuurkenmerken waarvan de initiatiefnemers al verwachtingen hebben worden in deze paragraaf 

besproken. 

BGV-bijdrage 

Bijna alle initiatiefnemers vinden dat de BGV-bijdrage betaald moet worden door zowel de gevestigde 

ondernemers in het gebied en de vastgoedeigenaren. Het merendeel vindt dat ook de gemeente moet 

bijdragen. Een bijdrage van de gemeente is niet verplicht maar uit onderzoek is gebleken dat 

gemeenten doorgaans bereid zijn in de in de opstartfase bij te dragen, al kunnen ze nog niet zeggen 

in welke mate. In een aantal gevallen is de gemeente bereid om in de opstartfase onderzoek voor het 

BGV-plan te financieren en de initiatiefnemers te faciliteren met een ambtenaar die verantwoordelijk 

is voor BGV. 

De meeste initiatiefnemers denken dat de ondernemers bereid zijn tussen de 250-1000 euro per jaar 

te betalen voor de aangeboden activiteiten in de BGV-zone. Een aantal wil eventueel meer betalen. 

Het ls lastig om het heffingspercentage voor BGV, gebaseerd op de OZB, te bepalen. Om dit 

percentage te bepalen zijn gegevens nodig zoals de kosten van uit te voeren projecten, de aanwezige 

vastgoedwaarde en gemeentelijke Toptarieven. Pas wanneer deze gegevens bekend zijn kan er een 

percentage berekend worden waarmee de OZB wordt verhoogd. 
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Omvang 

Uit de enquêtes blijken grote verschillen tussen de verschillende BGV-initiatieven. Voornamelijk de 

oppervlakte van het gebied en het aantal deelnemende bedrijven verschilt. In een BGV-zone worden 

tussen de 50 en 450 ondernemers verwacht. Dit is vergelijkbaar met wat in Engeland voorkomt. In 

vergelijking met de VS zijn dit slechts kleine BGV-zones (tenzij er sprake is van grote groepen grote 

bedrijven). BGV-zones tot 150 bedrijven worden in de VS micro-BGV-zones genoemd. 

In de VS wordt aangenomen dat er een minimum oppervlak en budget is, wil een BGV-zone 

voldoende effect hebben op de omgeving. Bij een te gering budget valt er te weinig te ondernemen. 

Bij een geringer doel van een BGV-zone is een kleine omvang niet direct een probleem, hoewel hier 

naar waarschijnlijk wel een ondergrens aan zit. [631 

5.4.3 Activiteiten 

Het merendeel van de initiatiefnemers wil zelf kunnen bepalen welke activiteiten er met een BGV

zone uitgevoerd gaan worden. Zij willen geen beperkende regels vanuit de overheid. Een paar 

initiatiefnemers vinden het positief wanneer een BGV-zone slechts op een beperkt aantal taken 

inspeelt. Zij denken dat het oprichtingsproces daardoor gemakkelijker wordt. 

Voor de enquête is een niet-uitputtende lijst gemaakt van activiteiten. De ondervraagde 

initiatiefnemer kon uit deze lijst kiezen welke activiteiten naar verwachting uitgevoerd gaan worden 

met behulp van BGV. De lijst kon ook aangevuld worden. Opvallend is dat alle vooraf opgestelde 

keuzemogelijkheden door de initiatiefnemers zijn genoemd als activiteiten die ze met behulp van een 

BGV-zone zouden willen uitvoeren. Een aantal van deze activiteiten zullen bestaande activiteiten zijn; 

van een aantal is het onwaarschijnlijk dat ze momenteel uitgevoerd worden. Initiatiefnemers, 

ondervraagd in interviews, wilden doorgaans al bestaande activiteiten met behulp van BGV uitvoeren 

en eventueel uitbreiden. 

De lijst met activiteiten, weergegeven in tabel 2, is ingedeeld in drie groepen. Groep één wordt door 

bijna iedere initiatiefnemer genoemd, groep twee wordt door het merendeel van de initiatiefnemers 

genoemd en groep drie slechts door een aantal initiatiefnemers. 

Groep 1: Groep 2: Groep 3: 
bijna allemaal merendeel aantal 

Beveiligingcamera's Onderhoudstaken In openbaar gebied Kapitale Investeringen, zoals 
straatmeubilair en bewegwijzering 

Beveiliging door middel van inhuren Sociale diensten verlenen 
privaat bevelliglngsbedrijf 

Gebledspromotie Reguleren publieke ruime, zoals toezicht 
op straatartiesten, -verkopers en 
promotieacties 

Parkeerproblemen aanpakken Consumentenmarketing 

Transport van en naar BGV-zone 
verbeteren 

Leegstaande panden opknappen 

Bezighouden met economische Wegwijs maken van nieuwe bedrijven In 
ontwikkeling het gebled 

Ondersteunen van herstructurering Rekruteren nieuwe ondernemers voor 
de BGV-zone 

Actief bezighouden lokaal beleid 

Netwerkbijeenkomsten 
organiseren voor bedrijven 

Gezamenlijke voorzieningen regelen, 
zoals inkoop en recreatievoorzieningen 

Tabel 2: Verwachte activiteiten in een BGV-zone in Nederland 
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Twee extra activiteiten, nog niet vermeld in de lijst, zijn genoemd in de interviews: Het uitwisselen 

van personeel en seizoensaankleding van de openbare ruimte (in de binnenstad) 

De activiteiten voor BGV in de binnenstad kunnen verschillen van die op een bedrijventerrein. In de 

binnenstad is extra beveiliging niet van belang voor een winkeliersvereniging die BGV wil oprichten . 

Ook het plegen van extra onderhoudswerkzaamheden via BGV is voor initiatiefnemers in de 

binnenstad doorgaans niet van belang. 

Uit deze analyse blijkt dat de initiatieven voor BGV onderling veel verschillen. Sommige BGV-zones 

zijn zeer beperkt in hun activiteiten. Deze initiatieven richten zich voornamelijk op veiligheid van 

bedrijventerreinen. Er zijn echter ook initiatieven op bedrijventerreinen die wel breed zijn opgezet 

met diverse activiteiten die vele behoeften vervullen. Ook in binnensteden zijn er initiatiefnemers die 

BGV-zones met een divers scala aan activiteiten willen starten. 

In Engeland en Nederland wordt gesteld dat een BGV-zone een uitvoerend instrument is met een 

beperkt effect heeft op lokale beleidsvorming. Een BGV-zone wordt doorgaans niet als 

lobbyinstrument betiteld maar er volgt uit dit onderzoek geen reden waarom dit niet mogelijk zou 

zijn; ondernemers lijken bereid te zijn lid te worden van belangenbehartigers (lobbyorganisaties) 

tegen redelijk hoge prijzen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat bestaande initiatiefnemers zoals 

ondernemersverenigingen hun lobbyfunctie willen behouden. Wanneer zij hun hele organisatie, 

inclusief lobbyfunctie, zouden omvormen tot BVG is het noodzakelijk om elke vijf jaar te stemmen 

over het bestaan van de BGV-zone. De toekomst van hun lobbyorganisatie zou dan onzeker zijn. 

5.4.4 Inbedding 

Een BGV-zone kan op drie manieren ingebed worden in de bestaande organisatiestructuur (Zie 

paragraaf 4. 7). Het ministerie en het platform binnenstadmanagement geven dat het niet gewenst is 

om goed lopende organisaties op te heffen om met een nieuw instrument te experimenteren. Na de 

levensduur van vijf jaar moet er volgens de experimentwet een nieuw plan gemaakt worden waarover 

gestemd dient te worden. Wanneer bij deze stemming de drempelwaarde niet wordt gehaald is het 

mogelijk dat de BGV-zone niet doorgezet wordt. 

Het is te verwachten dat een BGV-zone samen met de initiatiefnemende organisatie één organisatie 

vormt of als aparte organisatie, los van de initiatiefnemer, gaat opereren. Een voorbeeld van één 

organisatie is een combinatievorm tussen een BGV-zone en een parkmanagementorganisatie. De 

parkmanagementorganisatie kan basisdiensten middels een BGV-zone gaan aanbieden en 

pluspakketten gebruiken voor eventuele aanvullende diensten. Diensten zoals gezamenlijke inkoop 

zijn niet voor elk bedrijf geschikt. Sommige bedrijven hebben hun eigen contract en kunnen hier niet 

aandeelnemen. Hoe ·een BGV-zone het beste in de bestaande organisatie structuur ingebed kan 

worden is in elke situatie anders. 

5.4.5 Juridische documenten 

Er zijn twee documenten die opgesteld kunnen worden bij het oprichten van een BGV-zone, namelijk 

een Service Level Agreement (SLA) en een BGV-plan. Het opstellen van een SLA wordt in de 

experimentwet niet verplicht gesteld, het opstellen van een BGV-plan echter wel. 

BGV-plan 

Het BGV-plan is het draaiboek van de BGV-zone. Het vermeldt welke projecten tijdens de levensduur 

van de BGV-zone zullen worden ondernomen. Het bevat een begroting van de kosten die resulteert in 
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een BGV-bijdrage (percentage bovenop de OZB). Het plan kan ook de verwachte opbrengsten voor de 

ondernemers in het gebied inschatten. Het plan is een contract waar de BGV-zone aan moet voldoen. 

Als het plan niet goed wordt uitgevoerd komt het voortbestaan van de BGV-zone in gevaar bij de 

herstemming. 

SLA 

Een Service Level Agreement (SLA) is niet verplicht gesteld in het wetsvoorstel Experimentenwet 

BGV. MKB-Nederland en het VNO-NCW adviseren echter om dit document wel op te stellen. In een 

SLA worden afspraken tussen de BGV-zone en de gemeente contractueel vastgelegd. Een SLA komt 

tot stand in een dialoog. Er wordt gekeken naar het huidige niveau van geleverde diensten van de 

gemeente en er wordt bepaald wat dit niveau zou moeten zijn. Mogelijk is dit een hoger niveau dan 

wat nu geleverd wordt. In een SLA komt ook te staan welke aanvullende diensten de BGV-zone gaat 

verzorgen. Het moet gaan om extra diensten en geen vervanging zijn van diensten van de overheid. 

Als een van de twee partijen deze overeenkomst niet naleeft kan de andere partij gerechtelijke 

stappen ondernemen. 

Het SLA moet ondertekend worden door de burgemeester en wethouders. Het wil nog wel eens 

voorkomen dat een besluit wordt genomen in de gemeenteraad wat later wordt terug gedraaid 

wanneer er wisselingen in de gemeenteraad plaatsvinden. Een BGV-zone heeft een levensduur van 

vijf jaar en in deze tijd kan een gemeenteraad veel veranderingen doormaken. Met behulp van een 

SLA krijgt een BGV zekerheid over de minimale aangeboden diensten van de overheid . 

De gemeente kan negatief staan tegenover een contract. De afdeling Economische Zaken van 

gemeente Eindhoven was positief over een contract tussen de gemeente en de ondernemers. Met een 

contract kunnen de ambtenaren de druk van collega's weerstaan om het gereserveerde geld naar 

andere posten te schuiven. Als het niveau van dienstverlening is vastgelegd in een contract, kunnen 

er ook juridische sancties aan verbonden worden wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Sommige gemeenten kunnen hier huiverig voor zijn. Joost Menger (Menger Advies) is van mening dat 

als de gemeenten nu zouden doen wat ze beloven, ze ongeveer drie keer zoveel geld nodig hebben 

dan dat ze nu uitgeven. 

5.4.6 De stemming over het BGV-plan 

Het is belangrijk een BGV-zone goed te vermarkten. Het is nodig om aan alle ondernemers uit te 

leggen wat er wel en niet verandert met de komst van een BGV-zone en waar voor betaald gaat 

worden. BGV is nieuw en er zijn tegenstrijdige geluiden in de media. Als ondernemers niet goed 

geïnformeerd zijn, zien ze alleen de extra lasten. Als dit het geval is zullen ze tegen het BGV-plan 

stemmen. De oprichtingseisen, gesteld in de Experimentenwet BGV, worden als hoge 

drempelwaarden gezien door de geïnterviewde initiatiefnemers. De drempelwaarden die moeten 

worden gehaald zijn de volgende. 

SO% van de ondernemers moet stemmen, anders is de stemming ongeldig. 

2/3de van de stemmen/ondernemers moet voor invoering van de BGV-zone zijn. 

SO% van de totale vastgoedwaarde moet gerepresenteerd zijn in de groep voor-stemmers. 

5.5 De uitvoeringsfase 

Als de BGV-zone tijdens de uitvoeringsfase niet aan het plan blijkt te kunnen voldoen loopt de 

organisatie gevaar. Het bestuur van de BGV-zone moet er op toezien dat het BGV-plan wordt 

nageleefd. Bijna alle initiatiefnemers willen het bestuur van de BGV-zone in eigen hand houden door 
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het bestuur samen te stellen uit afgevaardigde ondernemers uit het eigen gebied. Circa de helft van 

de initiatiefnemers vindt ook dat de lokale overheid bij het bestuur betrokken moet moeten. De 

meeste initiatiefnemers schatten de tijd die in het bestuur gaat kosten op 1 of 2 FTE. Gemiddeld 

wordt 1, 75 FTE verwacht omdat een aantal initiatiefnemers denken dat het bestuur 3 of meer FTE in 

beslag zal nemen. 

Deze initiatiefnemers zijn pioniers en zijn daarom mogelijk meer gemotiveerd dan een gemiddelde 

initiatiefnemer voor een BGV-zone. De tijd van een ondernemer is 'schaarser dan geld'. In de loop 

van de tijd kan dit leiden tot een bestuur dat meerdere taken gaat uitbesteden. [G4J De initiatieven zijn 

tevens ontstaan in gemeenten waar de relatie van de gemeente met de ondernemers goed tot 

uitstekend is. Deze positieve relatie zal zijn weerslag hebben op het aantal initiatiefnemers die de 

gemeente wil betrekken bij het bestuur van de BGV-zone. 

5.6 Stappenplan 

Het stappenplan is een leidraad voor ondernemers en organisaties die een BGV-zone willen oprichten. 

De verschillende kritieke factoren, beschreven in voorgaande hoofdstukken, zijn in dit stappenplan 

verwerkt. In deze paragraaf worden alleen de stappen met bijbehorende vragen weergegeven. Het 

stappenplan is verder uitgewerkt in bijlage 4. 

Stap 1: Behoeften signaleren door initiatiefnemer 

Wat voor soort organisatie is de initiatiefnemer? 

Quickscan 'nul'-situatie 

Wie zijn de sleutel-actoren 

(macht)verhoudingen bestaande organisaties in het gebied 

Stap 2: Behoeften inventariseren 

Inventariseren welke diensten de gemeente aanbiedt 

Waar schiet de gemeente te kort? 

Wat zijn de huidige activiteiten van de initiatiefnemer? 

Zijn er problemen aan te wijzen in het gebied? 

Is er behoefte aan nieuwe activiteiten 

Is er behoefte aan het anders organiseren van bestaande activiteiten 

Door wie worden deze behoeften allemaal ondersteund 

Wie heeft belang bij de extra projecten/activiteiten 

Is er een alternatief voor het oprichten van een nieuwe organisatie om deze behoeften te 

bevredigen 

Soort gebied waar het initiatief is ontstaan (binnenstad, BT) 

Stap 3: Het initiatief concretiseren 

Motivatie van de initiatiefnemer, hoeveel tijd en geld is de initiatiefnemer bereid in de opstartfase 

te investeren in het initiatief. 

Houding lokale overheid ten opzichte van BGV/ondernemersfonds 

Oriënterende gesprekken met de gemeente over steun/financiering opstartfase 

Voor welke behoeften worden door middel van een nieuwe organisatie een financiële structuur 

gecreëerd? 
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Stap 4: Keuze wel/geen BGV-zone 

Grootte gebied waar initiatief in plaats vindt (kleiner dan een gemeente, verschillende gebieden 

waar behoeften zijn) 

Aantal projecten (1 of meerdere) 

Mogen de projecten op basis van de BGV wet door BGV worden uitgevoerd? 

Voorkeur initiatiefnemer 

Voorkeur gemeente 

Hoe is het gebied verkaveld 

Is de organisatiegraad hoog 

Analyse soort ondernemers in het gebied 

Peilen bij ondernemers of BGV-zone haalbaar is 

Stap 5: Het inrichten van een BGV-zone aan de hand van een BGV-plan 

Activiteiten die uitgevoerd worden door BGV-zone 

Begroting activiteiten 

Financiering van de opstartfase 

SLA opstellen (wat regelt de gemeente, wat zou het niveau moeten zijn, wat heeft de BGV-zone 

nodig, wat regelt de BGV-zone) 

Plaats BGV-zone tot andere organisaties (inbedding) 

Hoe zijn de relaties van de initiatiefnemer met andere organisaties zoals de gemeente 

Betrokkenheid gemeente? 

Is er proces ondersteuning? 

Stap 6: Stemmen over het BGV-plan 

Ondernemers informeren over BGV-plan 

Houden van een officiële stemming 

Stap 7: Uitvoeren BGV-plan 

Oprichten nieuwe organisatie 

Hoe worden de prestaties gemeten 

Informeren ondernemers en overheid over verrichtingen 
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6 BGV VOOR BEDRIJVENTERREINEN 

Dit onderzoek is gestart met het idee dat BGV een bruikbaar hulpmiddel kan zijn bij het oplossen van 

problemen die spelen met bedrijventerreinen in Nederland. Onderzoek naar BGV in het buitenland 

laat zien dat het instrument hier voor gebruikt kan worden. Uit onderzoek in Nederland is gebleken 

dat er nu geen intentie is om BGV-zones hiervoor in te gaan zetten. Het Ministerie van Economische 

Zaken heeft aangegeven dat het oplossen van problemen met bedrijventerreinen prioriteit krijgt. BGV 

is een instrument dat in het buitenland ingezet wordt voor verbetering van binnensteden en 

bedrijventerreinen. De Nederlandse overheid heeft echter geen intentie getoond om BGV-zones in te 

zetten om de problemen op Nederlandse bedrijventerreinen aan te pakken. Het Ministerie van 

Economische Zaken geeft aan dat er al een bestaand instrument is om verouderde bedrijventerreinen 

op te knappen, namelijk herstructurering. Herstructurering van een bedrijventerrein is een lang, duur 

en moeizaam proces. BGV kan mogelijk een positieve bijdrage leveren bij zowel 

herstructureringsprocessen als bij bedrijventerreinen met problemen. Het is dan wel een vereiste dat 

er vanuit de ondernemers initiatieven komen. De wijze waarop BGV zou kunnen helpen wordt in dit 

hoofdstuk besproken. 

6.1 Problemen met bedrijventerreinen 

Wat zijn nu precies de problemen met bedrijven terreinen? In het onderzoek 'Problem finding' [651 zijn 

problemen uit verschillende onderzoeken op een rij gezet. De meeste bronnen wijzen op de volgende 

problemen: 

Te snelle veroudering 

Leegstand 

Gebrek aan commitment eigenaren 

Verder zijn problemen aan te wijzen die betrekking hebben op het herstructureringsproces. 

Herstructurering is een oplossing voor verouderde terreinen. Deze problemen rond het 

herstructureringsproces worden in paragraaf 6.2 besproken. 

6.1.1 Te snelle veroudering 

Bedrijventerreinen raken srieller verouderd dan in eerste instantie de bedoeling is. 20-30% van de 

Nederlandse bedrijventerreinen is verouderd. Dit percentage is niet exact vast te leggen omdat er 

belangen verbonden zijn aan het bepalen of een gebied al dan niet verouderd is. Gemeenten kunnen 

subsidie krijgen om verouderde bedrijventerreinen aan te pakken. Of een gebied al dan niet als 

verouderd wordt aangemerkt hangt dan ook af van de bron en de wijze waarop de gegevens zijn 

geïnterpreteerd. Het Ministerie van Economische zaken heeft geen belang om dit cijfer op te krikken, 

maar het ministerie bevestigt in het Actieplan Bedrijventerrein [66
1 dat 20% van de terreinen 

verouderd is. Dit is een aanzienlijk aantal. Er zijn verschillende soorten veroudering: [671 

Technische veroudering; achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld van wegen of groen 

Functionele veroudering; het terrein voldoet niet meer aan de actuele vestigingseisen van 

bedrijven 

Economische veroudering; het terrein heeft een zwakke concurrentiepositie in het totale aanbod 

aan bedrijventerreinen 

Beleidsmatige veroudering; ten gevolge van het Ruimtelijke Ordenings- of milieubeleid is de 

huidige bedrijvigheid niet meer gewenst. 
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Een bedrijventerrein is verouderd als zich op infrastructureel, ruimtelijk, representatief, milieukundig, 

economisch of organisatorisch gebied elkaar versterkende problemen voordoen die voortkomen uit de 

huidige eisen die aan moderne bedrijfsterreinen en de ruimtelijke omgeving worden gesteld. [681 

Na de aanleg van een bedrijventerrein wordt er doorgaans geen investering meer gedaan, zowel door 

gemeenten als vastgoedeigenaren. In tegenstelling tot woningen wordt het vastgoed op een 

bedrijventerrein steeds minder wàard. In het meest positieve scenario blijft de vastgoedwaarde gelijk. 

Een oorzaak van dit gebrek aan investeringen is dat de grond op een bedrijventerrein goedkoop is. 

Doordat de gemeente weinig opbrengsten van deze grond binnen krijgt wordt er ook weinig geld 

gereserveerd voor het onderhoud van deze bedrijventerreinen. [691 

6.1.2 Leegstand 

Een ander probleem op bedrijventerrein is leegstand. Dit is een probleem wat in bepaalde provincies 

speelt. Er worden op provinciaal vlak te hoge schattingen gemaakt voor de benodigde gronduitgifte 

voor nieuwe bedrijventerreinen. Bij veel provincies overstijgt deze eigen schatting die van de 

bedrijfslocatiemonitor van het CPB (Centraal Planbureau). Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Door 

het overschot aan nieuwe terreinen ontstaat leegloop op bestaande terreinen. De nieuwe, 

aantrekkelijkere terreinen stromen vol, waardoor wederom vraag ontstaat naar nog meer nieuwe 

terreinen. De bestaande, oudere bedrijventerreinen kunnen niet concurreren met deze nieuwe 

gebieden. Leegstand op een bedrijventerrein werkt verpaupering in de hand. [691 

Door ruimtegebrek is het beleid van de centrale overheid zodanig dat zuinig met ruimte om wordt 

gesprongen. Er moet volgens de SER-ladder gehandeld worden, waarin drie stappen worden 

onderscheiden: 

-Eerst wordt de ruimte op bestaande terreinen ingevuld 

-Daarna wordt ruimte gecreëerd door bestaande terreinen op te knappen zodat ze weer aan de eisen 

voldoen. 

-Als laatste optie komt de aanleg van nieuwe terreinen. 

Er is kritiek op deze gedachtegang. Het is een taak van de overheid om een goed economisch klimaat 

te creëren. Het uitgeven van nieuwe terreinen wordt in verband gebracht met de groeimogelijkheden 

van de economie. Wanneer de vraagkant naar nieuwe bedrijventerreinen onder druk wordt gezet kan 

dit mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de groei van de Nederlandse economie. 

6.1.3 Gebrek aan commitment bij eigenaren 

Een groot deel van de ondernemers vindt het uiterlijk van de omgeving en het intensief gebruiken 

van de ruimte niet belangrijk. Ze ondervinden weinig prikkels om meer te investeringen in de fysieke 

omgeving dan functioneel noodzakelijk is. Dit komt door de volgende zaken: po, 651 

er is weinig verandering in de behoefte aan onroerend goed 

er is de garantie dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft 

de kosten van onroerend goed zijn slechts een beperkt deel van de totale investeringskosten 

onroerend goed wordt snel afgeschreven 

Voor de dienstensector is het uiterlijk van de omgeving waar een bedrijf is gevestigd wel belangrijk 

doordat er klanten op bezoek komen. Deze sector groeit en zal daarom steeds meer ruimte in gaan 

nemen op bedrijventerreinen. Het wordt dus steeds belangrijker dat terreinen er ook goed uitzien. 
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6.2 herstructurering van Bedrijventerreinen 

Herstructurering van een bedrijventerrein kan plaatsvinden als het terrein als verouderd wordt 

betiteld. Door een bedrijventerrein te herstructureren stijgt de levensduur. Er zijn verschillende typen 

herstructurering. Geordend van minst ingrijpende naar meest ingrijpende veranderingen zijn dit de 

volgende: 

Facelift; een grote opknapbeurt bij technische veroudering van het terrein 

Revitalisatie; de bestaande economische van functies blijven gehandhaafd, maar er vinden 

drastische veranderingen in het vestigingmilieu plaats. 

Herprofilering; een (deel van het) bedrijventerrein krijgt een andere werkfunctie met een hogere 

vastgoedwaarde, bijvoorbeeld kantoren in plaats van loodsen. 

Transformatie; een (deel van het) terrein krijgt een andere functie. Een stuk bedrijventerrein 

wordt dan omgevormd tot woon of ontspanningsgebied. 

De meeste projecten zijn revitalisatieprojecten. Als een terrein als verouderd is betiteld is een facelift 

niet meer voldoende om het terrein weer aan hedendaagse voorwaarden te laten voldoen. 

Revitalisatieprojecten zijn ingrijpend en hebben een doorlooptijd van minimaal acht jaar. [711 De 

knelpunten in dit proces worden beschreven in de volgende paragraaf. 

6.2.1 Problemen met herstructurering 

Het herstructureringsproces verloopt stroef, er is veel tegenwerking en het kost veel geld. Dit is het 

algemene beeld dat naar voren komt uit de stukken van het Ministerie van Economische Zaken. In 

het Actieplan Bedrijventerreinen heeft het ministerie een lange lijst met knelpunten opgesteld. Deze 

hebben betrekking op de volgende aspecten van herstructurering: 

organisatie 

financiering 

wet- en regelgeving 

slechte ontsluiting van kennis 

BGV kan vooral helpen bij de organisatie van herstructurering. Veel betrokken partijen hebben 

verschillende belangen. Er is wantrouwen en partijen zijn vaak echte vijanden in plaats van slechts 

tegenstanders. Om duurzame economische groei te kunnen garanderen is het zaak om de duur van 

herstructureringsprojecten te reduceren [651
• BGV kan bijdragen aan het oplossen van de volgende 

knelpunten rond organisatie uit het actieplan van het Ministerie van Economische Zaken: [661 

afwezigheid van een gebiedsgerichte (strategische) visie 

onvoldoende regionale afstemming en samenwerking 

lage organisatiegraad onder bedrijven 

problemen met meelifters bij parkmanagement 

gebrekkig overleg tussen gemeenten en bedrijfsleven 

sterk versnipperd beheer van terreinen 

6.3 Hoe kan BGV ondersteunen 

Bestaande problemen op bedrijventerreinen zijn vaak te groot om door een BGV-zone alleen te 

worden opgelost. Verandering in beleid en bestaande structuur ten opzichte van bedrijventerreinen is 

nodig om deze problemen het hoofd te bieden. Dit wil niet zeggen dat BGV onbruikbaar is bij 

mogelijke verbeteringen aan het herstructureringsproces. Er liggen hier wel degelijk kansen voor 

BGV-zones. 
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Niet alleen bij het verbeteren van het herstructureringsproces is een BGV-zone nuttig. Dit instrument 

kan ook ingezet worden om op al dan niet verouderde bedrijventerreinen verbetering te weeg te 

brengen. 

Wat een BGV-zone in feite doet is het in contact brengen van verschillende partijen. Voor oprichting 

van een BGV-zone is er intensief contact tussen de gemeente en de ondernemers nodig. Deze zitten 

met elkaar om tafel en leren elkaar kennen. 

6.3.1 BGV en herstructurering 

Niet alleen de ondernemers zijn verantwoordelijk voor de huidige problemen op bedrijventerreinen. 

Verantwoordelijkheid ligt ook bij de gemeente. Beide partijen moeten betrokken zijn bij de problemen 

en zullen hun verantwoordelijkheden moeten aanvaarden voordat BGV inzetbaar is. 

De beleidsmakers moeten kijken hoe ze BGV in hun beleid zouden kunnen integreren. Momenteel 

wordt pas aan het einde van een herstructureringsproject een parkmanagementorganisatie opgericht. 

In plaats hiervan zou ook een BGV-zone gevormd kunnen worden. Deze zou al veel eerder in het 

herstructureringsproces opgericht kunnen worden. Als de ondernemers bereid zijn toewijding te tonen 

en door middel van een BGV een kleine bijdrage in het herstructureringsproces willen leveren kan er 

veel in het herstructureringsproces veranderen. 

Vroegtijdige oprichting van een BGV-zone zou veel kunnen bijdragen aan organisatorische 

knelpunten. Een BGV-zone vertegenwoordigt alle ondernemers in een gebied, want iedereen betaalt 

mee. Hierdoor brengt BGV ook een psychologische verandering met zich mee [nl. Ondernemers gaan 

verder denken dan de voordeur van het bedrijf. De houding van de ondernemers verandert van 

passief naar actief, van vijand naar tegenstander. Ondernemers raken betrokken bij het 

herstructureringsproces. Wanneer één organisatie (een BGV-zone) kan spreken voor alle 

ondernemers kunnen de volgende verbeteringen plaatsvinden: 

Communicatie tussen ondernemers en andere actoren/stakeholders verbetert 

Consensus wordt sneller bereikt 

Er ontstaat meer vertrouwen tussen de verschillende partijen 

De opbrengsten van een BGV-zone zijn een druppel op een gloeiende plaat als men kijkt naar de 

totale kosten van herstructureringsprojecten. Door het oprichten van een BGV-zone veranderen de 

financiële knelpunten niet. Het is wèl mogelijk om geld, dat d.m.v. een BGV-zone in een 

herstructureringsproject is gestoken, apart te houden. Ondernemers kunnen dan zelf besluiten 

waaraan dit wordt uitgegeven. Dit kan bijvoorbeeld straatmeubilair zijn, extra mooie afwerking van 

de omgeving, extra voorzieningen, etc. Voorwaarden hierbij zijn wel dat bestaande ondernemers op 

het bedrijventerrein gevestigd moeten blijven en ondernemers nog steeds zelf het initiatief voor een 

BGV nemen. 

Hoewel de BOM stelt dat BGV alleen bruikbaar is bij minder vergaande herstructurering volgt uit dit 

afstudeeronderzoek dat het oprichten van een BGV-zone ook positieve gevolgen kan hebben op de 

organisatie van een vergaand revitaliseringproject. Bij herprofilerings- en transformatieprojecten op 

een bedrijventerrein komen er nieuwe ondernemers bij en vertrekken anderen. Hierdoor is een BGV

zone niet bruikbaar. 
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6.3.2 BGV op verouderd bedrijventerrein 

In het buitenland wordt BGV gebruikt als revitalisatiemiddeL Vaak wordt begonnen met eenvoudig in 

te huren taken die veel effect hebben op het uiterlijk van de omgeving. Als de ondernemers merken 

dat een BGV kan leiden tot persoonlijk voordeel, zoals meer klanten en minder inbraken, worden ze 

positief en wordt de BGV-zone doorgezet. Dit is een langzaam proces maar is voor deze ondernemers 

in het buitenland de enige optie. In Nederland is er herstructurering, dit is een langdurig proces. Vaak 

worden ondernemers gedwongen te verhuizen, weliswaar naar betere locaties, maar tegen hogere 

lasten. 

Voordat BGV ingezet kan worden als probleemoplosser voor bedrijventerreinen moeten er vanuit de 

overheid veranderingen plaats vinden in het ondersteunende beleid. Er moet procesondersteuning 

geregeld worden en het moet aantrekkelijker worden voor ondernemers om te investeren in het 

bedrijventerrein. Dit laatste kan onder andere door het verhuizen van bedrijven minder aantrekkelijk 

te maken. 

6.3.3 BGV op niet verouderd terrein; van goed naar uitstekend 

BGV kan ook los van andere instrumenten ingezet worden, zelfs wanneer er geen problemen zijn. 

Hier wordt BGV gebruikt om een al goed terrein nog verder te verbeteren. Als er een goede basis is 

kunnen, via een BGV-zone, extra voorzieningen geregeld worden. BGV-zones met dit doel zullen ook 

zonder stimulerend beleid van de overheid opgericht worden. 

Op bedrijventerreinen die nog in goede staat zijn of waar recent herstructurering heeft 

plaatsgevonden zien de actoren, betrokken bij dit onderzoek, de meeste toepassingen voor BGV. Op 

deze terreinen is het waarschijnlijk dat zonder veel externe stimulans al BGV-initiatieven vanuit de 

ondernemers ontstaan. Ondernemers die het uiterlijk van een gebied belangrijk vinden en kansen 

zien in het verbeteren van een goed bedrijventerrein naar een uitstekend bedrijventerrein zullen tot 

deze initiatiefnemers behoren. Verder kan een inhaalslag gemaakt worden op bedrijventerreinen waar 

de eerste tekenen van technische veroudering te zien zijn. 

Op sommige terreinen is al parkmanagement actief. Binnen één organisatie kan een combinatie 

gemaakt worden van parkmanagement en BGV. BGV wordt dan als ondersteuning van het al 

bestaande parkmanagement gebruikt. Een BGV-zone kan een verplicht basispakket aan maatregelen 

inhouden, waaraan via parkmanagement vrijwillige pluspakketten worden toegevoegd. 

Literatuur 

65 Blokhuis E. G. J. en Schaefer, W. F., 'Problem Finding' betreffende de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen in 

Nederland, Technische Universiteit Eindhoven, 2006 

66 Actieplan bedrijventerreinen 2004-2008; samenwerken aan uitvoering, Ministerie van Economische Zaken, mei 2004 

67 Schuur, J. en Verrips, A. S., en Arts, P. H. A. M., Veroudering van bedrijventerreinen; Een structuur voor 

herstructurering, Centraal Planbureau, 2000 

68 Pen, C. J. en Hiethaar, J. F. H., Het moderniseren van verouderde bedrijventerreinen, Rooilijn, pag. 440-446 1998 

62 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

69 Verhaak, W ., Herstructurering een fisco; Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerrein beleid, Milieudefensie, feb 2007 

70 Schuur, J., Nieuw beleid voor oude bedrijventerreinen, Economisch Statistische Berichten, jaargang 86 nr. 4332, pag. 

840-843, 2001 

71 intern kennisdocument BOM bedrijventerreinen en BHB, aug. 2006 

72 Menger, J.P., advieseur bij Menger Advies, 2008 

63 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De volgende hoofdvraag is beantwoord in dit onderzoek: 

Wat zijn de kritieke factoren die een rol spelen bij de keus voor en inrichting van een BGV-zone in 

Nederland en op welke wijze kunnen deze factoren verwerkt worden in een stappenplan voor 

oprichting van een BGV-zone? 

7.1 Conclusie 

Ten eerste ontstaat door de alternatieve instrumenten voor een BGV-zone in Nederland een ander 

oprichtingsproces van een BGV-zone in vergelijking met het buitenland . Het traject om te bepalen 

welk instrument gebruikt gaat worden voor je initiatief vormt een wezenlijk deel van het 

oprichtingsproces van een BGV-zone in Nederland. Op basis van de volgende factoren wordt deze 

keuze gemaakt: 

Voorkeur van initiatiefnemer en de gemeente 

Grootte van het gebied 

Heffingsgrondslag 

Juridische voorwaarden 

De uit te voeren projecten. 

Ten tweede is er geen procesondersteuning geregeld vanuit de centrale overheid. Hierdoor kan de 

oprichting van BGV-zones belemmerd worden. De meest waarschijnlijke kandidaat voor 

procesondersteuning in Nederland is MKB-Nederland. Deze organisatie ondersteunt ondernemers ook 

al in het kader van het actieplan en keurmerk 'veilig ondernemen'. De regering kan ook, net als in 

Engeland, de ontwikkelingsmaatschappijen inschakelen. Deze maatschappijen kunnen een consultant 

inhuren of zelf een ondersteunende organisatie op zetten. Wil de overheid dit doen, dan dient BGV in 

een breder kader te worden geplaatst. Momenteel zijn de gemeente en de initiatiefnemer de 

bepalende factoren in het oprichtingsproces. Bij alle initiatieven voor een BGV-zone, beschouwd in dit 

onderzoek, blijkt de relatie tussen de gemeente en de ondernemers goed. De gemeente is bereid de 

initiatiefnemer te ondersteunen. Proces ondersteuning verlaagt de drempel om initiatief te nemen. 

Ten derde hebben toekomstige BGV-zones in Nederland niet altijd gebiedsverbetering ten doel. 

Hierdoor ontstaan kleinschalige BGV-zones, vaak met beperkt budget, die slechts beperkt ingrijpen op 

de omgeving. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een BGV-zone uitsluitend wordt opgericht om 

problemen met meelifters aan te pakken. Dit brengt natuurlijk wel verbetering voor initiatiefnemers 

die al jaren problemen hebben met meelifters. Het is te verwachten dat deze BGV-zones nadat ze het 

bestaande meelifterprobleem hebben opgelost, innovatiever worden en ook andere behoeften gaan 

vervullen. Deze zones zorgen er in ieder geval voor dat er geen achteruitgang plaats vindt in 

aangeboden activiteiten. Als een initiatiefnemer met BGV alleen maar meeliften wil tegengaan, heeft 

deze geen echte ambitie voor verdergaande gebiedsverbetering. 

Ten vierde kan een BGV-zone een rol spelen bij bestaande problemen op bedrijventerreinen. Een 

BGV-zone kan positief bijdragen aan de organisatie van een herstructureringsproces, waardoor de 

doorlooptijd verkort kan worden . Hiertoe moet BGV door de regering/ontwikkelingsmaatschappij 

opgenomen worden in het herstructureringsproces. Ook kan met behulp van een BGV-zone 

achterstallig onderhoud worden weggewerkt. De meeste ondervraagden zien in BGV een instrument 
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dat goede terreinen kan verbeteren tot uitstekende terreinen. Op deze al goede terreinen zullen 

waarschijnlijk de meeste initiatieven ontstaan. Wanneer een terrein te erg verouderd is, zal eerst een 

inhaalslag gemaakt moeten worden. Er zijn grote investeringen nodig. Dit bedrag is hoger dan wat 

met een BGV-zone bij elkaar gelegd wordt. Waarschijnlijk zijn de bedrijven die zich op deze locaties 

bevinden ook minder bereid te investeren in hun directe omgeving. 

Ten slotte is in het stappenplan het onderzoek samengevat. Het oprichtingsproces van BGV-zones in 

Engeland en de VS is bekend. De Nederlandse context is anders waardoor het proces verschilt van 

het buitenland. Doordat er nog geen BGV-zones opgericht kunnen worden en er nog geen vertaling 

van het buitenlandse oprichtingsproces is gemaakt, zal het stappenplan een bruikbare leidraad zijn. 

Verder worden mogelijke struikelblokken van te voren kenbaar gemaakt door kritieke factoren aan te 

wijzen. 

7.2 Aanbevelingen 

Brink Groep 

Er ligt een markt voor Brink Groep op het gebied van BGV. Het is belangrijk om snel op deze markt in 

te springen. De Experimentenwet BGV is nog niet officieel ingevoerd en de meeste initiatiefnemers 

zijn nog afwachtend. Er is, bij gemeenten en initiatiefnemers, veel vraag naar informatie. 

Initiatiefnemers kunnen door Brink Groep ondersteund worden bij de strategische keuze voor het te 

gebruiken instrument. Tevens kan er (strategisch) advies gegeven worden met betrekking tot de uit 

te voeren projecten. Verder kan Brink Groep de juridische documenten opstellen zoals een BGV-plan, 

Service Level Agreement voor een BGV-zone en oprichtingsvoorwaarden bij een ondernemersfonds 

worden opgesteld. Ook is een rol voor Brink Groep weggelegd voor de onderhandelingen met 

gemeenten en marktpartijen. 

Brink Groep kan gemeenten voorlichten over de verschillende instrumenten. Wanneer een instrument 

wordt gekozen kan de gemeente hulp nodig hebben bij het invoeren van een heffing. Verder willen de 

gemeenten de initiatiefnemers ondersteunen. Dit kunnen zij doen door vooronderzoek voor het BGV

plan uit te besteden. Dit onderzoek zou Brink Groep uit kunnen voeren. 

BGV sluit het beste aan op werkzaamheden die al uitgevoerd worden door belastingadviseurs van 

gemeenten. Deze adviseurs zijn vertrouwd met de lokale belastingen en bekend met het opzetten van 

een heffingstructuur. Brink Groep zou samenwerking met een belastingadviseur aan kunnen gaan. 

Met betrekking tot BGV moet Brink Groep hun blikveld verbreden. De focus moet verder reiken dan 

BGV alleen; ook ondernemersfondsen verdienen aandacht. Het stappenplan zou voor 

ondernemersfondsen uitgebreid kunnen worden. Verder moet BGV niet uitsluitend gezien worden in 

het kader van bedrijventerreinen; er zijn ook BGV-initiatieven in binnensteden. 

Wanneer Brink Groep besluit om in deze markt te opereren is het raadzaam actief te zoeken naar een 

initiatief voor een BGV-zone waarbij een ondersteunende of stimulerende rol gespeeld kan worden. 

Om ondernemers te stimuleren initiatief te nemen moet de meerwaarde van een BGV-zone duidelijk 

gemaakt worden. Dit kan onder anderen door middel van visualisaties van de situatie met en zonder 

een BGV-zone. Bij het oprichten van een BGV-zone kan Brink Groep het stappenplan uit paragraaf 5.6 

als leidraad gebruiken. Dit plan kan dan getoetst en waar nodig uitgebreid worden. 
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Verder onderzoek 

Voor verder onderzoek naar BGV-zones in Nederland kunnen alle initiatieven gevolgd worden om 

te zien hoe de oprichting verloopt. Initiatiefnemers moeten zich meer kenbaar maken . Voor dit 

onderzoek waren deze moeilijk te vinden. Over enkele jaren zijn de opgerichte BGV-zones in 

Nederland te analyseren. 

Om een initiatief te kunnen stimuleren moeten de voordelen van een BGV-zone inzichtelijk zijn. 

In vervolgonderzoek zou uitgezocht kunnen worden wat de financiële voordelen en spin-off 

effecten van een BGV-zone zijn. 

In dit onderzoek is gesuggereerd dat BGV positief kan bijdragen aan bestaande problemen op 

bedrijventerreinen. Dit onderwerp vergt verder onderzoek. 
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Bijlage 1: Lijst van interviews 

organisatie naam functie 
Nederland 

Ministerie Economische Zaken Drs. K. (Karen) Passier Hoofdprojectleider BGV 

Drs. M. (Miranda) Andriessen Directie Ruimtelijk 

economisch beleid 

Provincie Brabant Drs. M.P. (Michel) Reinders Beleidsmedewerker, directie 

economie en mobiliteit 

BOM M.J.M (Monique) van Dal Procesmanagers 

ir. J. (Jeroen) Krijgsman Bedrijventerreinen 

RPC/ Kamer van koophandel Theo van Hattum Directie RPC Oost Brabant/ 

Beleidsadviseur 

Kamer van Koophandel Brabant Paul van Moorsel Afdeling regiostimulering 

MKB Nederland Mr.drs. A. (Annet) Koster Projectmanager Business 

Development 

VNO-NCW Mr. G. (Geo) Aidershof Secretaris 

criminaliteitsbestrijding 

Platform Felix Wigman Voorzitter 

Binnenstadsmanagement/ BRO directeur 

Gemeente Eindhoven Marco Karssemakers Accountmanager Commerciële 

voorzieningen, Economische 

Zaken 

Regioplan beleidsadvies Drs. H.M. (Herbert) ter Beek Clustermanager Economie 

Joost Menger Advies Joost Menger Adviseur 

Tijdschrift Bedrijventerrein J.W. Wesselink redacteur 

Van den Bosch en partners; Mr. E.G. (Edwin) Borghels Adviseur 

Belastingadviseurs voor overheid 

Hartje "s-Hertogenbosch M.J.W van Esch Secretaris 

M.F. Bertrums Voorzitter 

B. van den Thillart 

VBO Nijmegen Chris Klein voorzitter 

Stichting Bedrijfsbeveiliging Peter de Booij secretaris 

Ekkersrijt (SBBE) 

BZOB bedrijventerrein zuid-Oost Henk Beniers voorzitter 

Brabant 

Engeland 

Partnership Solutions/ British Devika Goppal Agge Associate 

BIOs 

Hainault Business Park Ltd. Mr. Chris Wyles Joint chairman 

Mr. Jim Ridely Business park manager 

(London Bourough of Redbridge) Hemant Amin Business Competitiveness 

Manager 

London Riverside BID Maggie Dixon BID Manager 

ATCM Association Town Centre Jaquie Reilly Hoofd afdeling BID 

Management 
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Bijlage 2: Enquête initiatiefnemer 

Deze enquête is verstuurd als elektronische enquête, door het ministerie van Economische Zaken 

naar iedereen die zich heeft aangemeld voor de BGV nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is specifiek 

gevraagd naar initiatiefnemers voor een BGV-zone om ongewenste reacties te beperken. Het aantal 

respondenten is 12 initiatiefnemers. 

Vraag nummer: 1 
Vraag: Als vertegenwoordiger van wat voor soort organisatie vult u deze enquête 

in? 
Antwoordmogelijkheden: - ondernemer (ga naar vraag 2) 

- ondernemersvereniging (ga naar vraag 7) 
- winkeliersvereniging (ga naar vraag 12) 
- binnenstadsmanagement organisatie (ga naar vraag 16) 
- parkmanagement organisatie (ga naar vraag 16) 

Vraag nummer: 2 
Vraaq: Hoeveel werknemers heeft uw onderneminq? 

Vraag nummer: 3 
Vraag: Tot welke sector behoort uw onderneming? 

Vraag nummer: 4 
Vraag: Is uw onderneming gevestigd op een bedrijventerrein of in een 

winkelcentrum? 
Antwoordmogelijkheden: - ja, op een bedrijventerrein 

- ja, in een winkelcentrum 
- nee 

Vraag nummer: 5 
Vraag: hoeveel omzet heeft uw onderneming? 
Antwoordmogelijkheden: -euro 

Vraag nummer: 6 
Vraag: Is er en samenwerkingsverband actief in de directe omgeving waar u uw 

BGV wilt oprichten? 
Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 

- nee 
- weet niet 
- ja, een parkmanagement organisatie 
- ja, een ondernemersvereniging 
- ja, een winkeliersvereniging 

(ga naar vraag 19) 

Vraag nummer: 7 
Vraag: Hoeveel leden telt uw ondernemersvereniging? 
Antwoordmogelijkheden: - aantal leden 

Vraag nummer: 8 
Vraag: wat zijn de voornaamste activiteiten van uw organisatie? 

Vraag nummer: 9 
Vraag: Hoeveel geld besteedt uw organisatie aan het uitvoeren van de 

activiteiten? 
Antwoordmogelijkheden: -euro 

Vraag nummer: 10 
Vraag: Is uw ondernemersvereniging actief op een bedrijventerrein? 
Antwoordmogelijkheden: - ja, op één bedrijventerrein 

- ja, op meerdere bedrijventerreinen 
- ja op een of meerdere bedrijventerreinen, maar ook in andere 
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gebieden 
- nee 

Vraag nummer: 11 
Vraag: Zijn er naast uw ondernemingsvereniging ook andere 

samenwerkingsverbanden actief in uw directe omgeving? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - ja, anders namelijk: 
- nee 
- weet niet 
- ja een parkmanagement organisatie 

Vraag nummer: 12 
Vraag: Hoeveel leden telt uw winkeliersvereniging? 

Antwoordmogelijkheden: - aantal leden (ga naar vraag 19) 

Vraag nummer: 13 
Vraag: Wat zijn de voornaamste activiteiten van uw organisatie? 

Vraag nummer: 14 
Vraag: Hoeveel geld besteedt uw organisatie aan het uitvoeren van de 

activiteiten? 
Antwoordmogelijkheden: - euro 

Vraag nummer: 15 
Vraag: Zijn er naast uw winkeliersvereniging ook andere 

samenwerkingsverbanden actief in uw directe omgeving? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - ja, anders namelijk: 
- nee 
- weet niet 
- ja een binnenstadsmanagement organisatie 

Vraag nummer: 16 
Vraag: Wat zijn de voornaamste activiteiten van uw organisatie? 

Vraag nummer: 17 
Vraag: wat is het budget van uw organisatie voor deze activiteiten? 

Antwoordmogelijkheden: -euro 

Vraag nummer: 18 
Vraag: Zijn er naast uw organisatie ook andere samenwerkingsverbanden actief 

in de directe omgeving waar u uw BGV wilt oprichten? 
Tekst onder vraag: U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - ja anders, namelijk: 
- nee 
- weet niet 
- ja, ondernemersvereniging 
- ja winkeliersvereniging 

Vraag nummer: 19 
Vraag: Zijn er herstructureringsprojecten in uitvoering of uitgevoerd in de 

gemeente waar u uw BGV wilt oprichten? 
Antwoordmogelijkheden: - ja 

- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 24 
Vraag: Is de provincie waar u toe behoort actief betrokken bij lokaal beleid? 

Antwoordmogelijkheden: - ja 
- nee 
- weet niet 
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Vraa_gnummer: 25 
Vraa~: waarom wilt u een BGV oprichten? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 
- Ik wil een BGV oprichten om het meelifter probleem aan te pakken 
- Ik wil een BGV oprichten om samenwerking te structureren 
- Ik wil een BGV oprichten om een structureel financieringssysteem te 

creëren 
- Ik wil een BGV oprichten omdat ik vind dat een BGV efficiënter 

diensten aan kan bieden dan de lokale overheid 
- Ik wil een BGV oprichten omdat een BGV het enige instrument is waar 

ik mijn doelen mee kan bereiken 
- weet niet 

Vraag nummer: 26 
Vraag: Zijn er problemen aan te wijzen die u op wilt lossen met het oprichten 

van een BGV? 
Antwoordmogelijkheden: - ja ,namelijk 

- nee 

Vraag nummer: 27 
Vraag: Hoe groot denkt u dat het gebied is dat uw BGV gaat bevatten? 

Antwoordmogelijkheden: - minder dan 10 Ha (max 500m bij 200m) 
- 10-100 Ha (max 1km bij 1km) 
- 100-500 Ha (max 5km bij 1km) 
- 500-1.000 Ha (max 10km bij 10km) 
- meer dan 1.000 Ha 
- weet niet 

Vraa_g_nummer: 28 
Vraag: Hoeveel ondernemers denkt u dat er ongeveer in het gebied dat uw BGV 

gaat bevatten zullen zijn? 
Antwoordmogelijkheden: - 0-50 

- 50-150 
- 150-300 
- 300-450 
- meer dan 450 

Vraag nummer: 29 
Vraag: Welke taken/activiteiten zou u nooit in uw BGV willen onderbrengen? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - onderhoudstaken in openbaar gebied 
- beveiliging dmv inhuren van privaat beveiligingsbedrijf 
- beveiligirigscamera's 
- promotie van het BGV gebied, bijv bedrijventerrein of winkelcentrum 
- kapitale investeringen zoals bewegwijzering, straatmeubilair 
- consumenten marketing 
- parkeer problemen aanpakken 
- transport van en naar BGV gebied verbeteren 
- reguleren publieke ruimte, bijv toezicht op straat artiesten, -verkopers 

en promotieacties 
- bezig houden met economische ontwikkeling 
- sociale diensten verlenen 
- rekruteren nieuwe ondernemers voor het BGV gebied 
- Wegwijs maken nieuwe bedrijven in het BGV gebied 
- ondersteunen herstructurering 
- leegstaande panden opknappen 
- actief bezig houden lokaal beleid 
- netwerkbijeenkomsten organiseren voor bedrijven 
- gezamenlijke voorzieningen regelen, bijvoorbeeld inkoop en 

recreatievoorzieningen 
- weet nog niet 
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Vraag nummer: 33 
Vraag: Hoeveel FTE verwacht u dat het besturen van de BGV in beslag gaat 

nemen 
Tekst onder vraag: FTE (full time equivalent), vul een cijfer in 

Antwoordmogelijkheden: - aantal FTE 

Vraag nummer: 34 
Vraag: Wie denkt u dat de BGV gaat besturen? 

Antwoordmogelijkheden: - externe specialisten (uitbesteden) 
- afgevaardigden van de ondernemers in het gebied 
- samenwerking tussen afgevaardigden van de ondernemers en 

ambtenaar van de overheid 
- weet niet 

Vraag nummer: 35 
Vraag: Heeft u een bepaalde voorkeur voor een juridische vorm van uw BGV? 
Tekst onder vraag: U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 
- nee 

· - Ja, een BV 
- ja, een vereniging 
- ja, een stichting 
- ja, een coöperatie 
- ja, een NV 
- weet niet 

Vraag nummer: 36 
Vraag: Wat vindt u er van als er in de experimentenwet bepaald wordt welke 

juridische vorm de BGV moet hebben? 
- fijn, dat maakt het gemakkelijker 

Antwoordmogelijkhede - maakt me niet uit 
n: - niet fijn, ik wil het zelf kunnen bepalen 

- weet niet 

Vraagnummer: 37 
Vraag: Wat vindt u er van als er in de experimentenwet bepaald wordt welke 

taken/activiteiten een BGV mag uitvoeren? 
Tekst onder vraag: 

Antwoordmogelijkheden: - fijn, dat maakt het gemakkelijker 
- maakt me niet uit 
- niet fijn, ik wil het zelf kunnen bepalen 
- weet niet 

Vraag nummer: 38 
Vraag: Door wie vindt u dat de heffing van de BGV betaald zou moeten worden? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere atwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 
- de vastgoedeigenaren 
- de grondeigenaren 
- de gevestigde ondernemers in het BGV gebied 
- bewoners in het BGV gebied 
- lokale overheid 

- weet niet 

Vraag nummer: 39 
Vraag: Op grond van welke gegevens vindt u dat de heffing bepaald zou moeten 

worden? 
Tekst onder vraag: U kunt meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 
- geveloppervlak 
- grondoppervlak 
- bruto vloeroppervlak 
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- winst 
- omzet 
- soort bedrijf (winkel, kantoor, industrie) 
- aantal werknemers 
- vastgoedwaardel OZB 
- hoeveelheid zeggenschap in de BGV 
- weet niet 

Vraag nummer: 40 
Vraag: Hoeveel denkt u dat de ondernemers en/ of vastgoedeigenaren 

maximaal bereid zijn om jaarlijks te betalen voor de voor uw BGV? 
Tekst onder vraag: 

Antwoordmogelijkheden: - minder dan 250 € 
- 250-500 € 
- 500-1.000 € 
- 1.000-3.000 € 
- 3.000-5000 € 
- meer dan 5.000 € 
- weet niet 

Vraagnummer: 41 
Vraag: Wat denkt u dat ongeveer het jaarlijkse budget van uw BGV moet zijn om 

de taken uit te voeren? 
Antwoordmogelijkheden: - euro 

Vraagnummer: 42 
Vraag: Hoe is uw relatie met de lokale overheid nu? 

Antwoordmogelijkheden: - heelgoed 
- goed 
- neutraal 
- slecht 
- heel slecht 
- weet niet 

Vraagnummer: 43 
Vraag: Verwacht u steun bij het oprichten van de BGV? 
Tekst onder vraag: u kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - nee 
- weet niet 
- ja, van de gemeente 
- ja, van de provincie 
- ja, van de centrale overheid 
- ja, van de kamer van koophandel 
- ja, van een ontwikkelingsmaatschappij 
- ja van andere initiatiefnemers 

Vraag nummer: 44 
Vraag: Verwacht u subsidie van de lokale en/of regionale overheid als de BGV 

inwerking is? 
Antwoordmogelijkheden: - ja 

- nee 
-weet niet 

Vraag nummer: 45 
Vraag: Verwacht u dat de lokale overheid gaat investeren in projecten van de 

BGV? 
Antwoordmogelijkheden: - ja 

- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 46 
Vraag: Bent u van plan met uw BGV samenwerkingsverbanden aan te gaan? 
Tekst onder vraag: u kunt meerdere opties aankruisen 

Antwoordmogelijkheden: - nee 
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- weet niet 
- ja, met de gemeente 
- ja, met de politie 
- ja, met de brandweer 
- ja met scholen 

Vraag nummer: 47 
Vraag: Ik vind dat als er subsidie gegeven wordt, de overheid in ruil daarvoor 

inspraak moet krijgen in de BGV. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 48 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat de lokale overheid zich niet moet mengen in het dagelijks 

bestuur van de BGV. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 49 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat het BGV plan in overleg met de lokale overheid moet worden 

opgesteld. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 50 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat een ambtenaar van de lokale overheid in het bestuur van de 

BGV moet zitten . 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 51 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat een BGV een belangrijke rol moet krijgen in de ontwikkeling 

van het beleid in de regio waar de BGV is opgericht. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 
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Bijlage 3: Enquête gemeente 

Deze enquête is verstuurd als elektronische enquête, door het ministerie van Economische Zaken 

naar iedereen die zich heeft aangemeld voor de BGV nieuwsbrief. Het aantal respondenten is 16 

gemeenten. 

Vraag nummer: 1 
Vraaq: Hoeveel inwoners heeft uw gemeente? 
Tekst onder vraag: 
Antwoordmogelijkheden: - minder dan 5000 inwoners 

- 5000-15000 inwone~ 
- 15.000-30.000 inwoners 
- 30.000-60.000 inwoners 
- 60.000-100.000 inwoners 
- meer dan 100.000 inwoners 

Vraag nummer: 2 
Vraag: Onder welke afdeling( en) valt BGV binnen uw gemeente? 

Vraag nummer: 3 
Vraag: Verwacht u dat er in de toekomst een aparte afdeling, bureau 

of loket voor BGV wordt opgericht binnen uw gemeente? 
Antwoordmogelijkheden : - anders, namelijk: 

- ja, een aparte afdeling 
- ja, een apart loket 
- ja, een apart bureau 
- nee 
- weet nog niet 

Vraag nummer: 4 
Vraag: Is de provincie waar u toe behoort actief betrokken bij lokaal 

beleid? 
Antwoordmogelijkheden : - ja 

- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 5 
Vraag: Zijn er herstructureringsprojecten in uitvoering of uitgevoerd 

de laatste 10 jaar binnen uw gemeente? 
Antwoordmogelijkheden: - ja 

- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 6 
Vraag: Hoe is uw relatie met private partijen nu? 
Antwoordmogelijkheden: - heel goed 

- goed 
- neutraal 
- slecht 
- heel slecht 
- weet niet 

Vraag nummer: 7 
Vraag: bent u bereid de BGV te ondersteunen? 
Tekst onder vraag : U kunt meerdere antwoorden aankruisen 
Antwoord mogelijkheden: - ja, anders 

- nee 
- weet niet 
- ja, bij het opstellen bij het BGV plan 
- ja, in de initiatief fase 
- ja bij het dagelijks bestuur 

in 

82 



Afstudeerproject Inge Janssen Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) in Nederland 

Vraag nummer: 8 
Vraag: Is uw gemeente bereid te investeren in projecten van de BGV? 
Antwoordmogelijkheden: - ja, evenveel als de BGV 

- ja, maar weet nog niet hoeveel 
- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 9 
Vraag: Zijn er problemen binnen uw gemeente aan te wijzen waartoe 

positief kan worden bijgedragen door middel van het 
oprichten van een BGV? 

Antwoordmogelijkheden: - ja ,namelijk 
- nee 
- weet niet 

Vraag nummer: 10 
Vraag: Wat vindt u ervan als er in de Experimentenwet BGV bepaald 

wordt welke taken/activiteiten een BGV-organisatie mag 
uitvoeren? 

Antwoordmogelijkheden: - fijn, dat maakt het instrument veilig 
- maakt me niet uit 
- niet fijn, de ondernemers moeten de vrijheid krijgen creatief 

te zijn 
- weet niet 

Vraag nummer: 11 
Vraag: Welke taken/activiteiten denkt u dat de initiatiefnemers met 

een BGV willen gaan uitvoeren? 
Tekst onder vraag: U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 
Antwoordmogelijkheden: - anders, namelijk: 

- onderhoudstaken in openbaar gebied 
- beveiliging dmv inhuren van privaat beveiligingsbedrijf 
- beveiligingscamera's 
- promotie van het BGV gebied, bijv bedrijventerrein of 

winkelcentrum 
- kapitale investeringen zoals bewegwijzering, straatmeubilair 
- consumenten marketing 
- parkeer problemen aanpakken 
- transport van en naar BGV gebied verbeteren 
- reguleren publieke ruimte, bijv toezicht op straat artiesten, -

verkopers en promotieacties 
- bezig houden met economische ontwikkeling 
- sociale diensten verlenen 
- rekruteren nieuwe ondernemers voor het BGV gebied 
- Wegwijs maken nieuwe bedrijven in het BGV gebied 
- ondersteunen herstructurering 
- leegstaande panden opknappen 
- actief bezig houden lokaal beleid 
- netwerkbijeenkomsten organiseren voor bedrijven 
- gezamenlijke voorzieningen regelen, bijvoorbeeld inkoop en 

recreatievoorzieningen 
- weet nog niet 

Vraag nummer: 12 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat als er subsidie gegeven wordt, de overheid in ruil 

daarvoor inspraak moet krijgen in de BGV. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 13 
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Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat de lokale overheid zich niet moet mengen in het 

dagelijks bestuur van de BGV. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 14 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat het BGV plan in overleg met de lokale overheid 

moet worden opgesteld. 
Antwoordmogelijkheden: - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraagnummer: 15 
Tekst boven vraag : Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag: Ik vind dat een ambtenaar van de lokale overheid in het 

bestuur van de BGV moet zitten. 
Antwoordmogelijkheden : - helemaal mee eens 

- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 

Vraag nummer: 16 
Tekst boven vraag: Wat vindt u van de volgende stelling 
Vraag : Ik vind dat een BGV een belangrijke rol moet krijgen in de 

ontwikkeling van het beleid in de regio waar de BGv is 
opgericht. 

Antwoordmogelijkheden : - helemaal mee eens 
- mee eens 
- neutraal 
- niet mee eens 
- helemaal niet mee eens 
- weet niet 
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Bijlage 4: Stappenplan 

factoren Keuze mogelijkheid? Mogelijke gevolgen 

Stap 1: een organisatie wordt initiatiefnemer 

- Wat voor soort - Ondernemers-/ Heeft invloed op inbedding en 

organisatie is de winkeliersvereniging activiteiten van de eventuele 

initiatiefnemer - Parkmanagement organisatie BGV-zone 

- Binnenstadmanagement 

organisatie 

- ondernemer 

- Hoe ziet de directe - Het is een winkelgebied - Uiterlijke kenmerken gebied 

omgeving eruit? belangrijk 

- Het is een bedrijventerrein - Uiterlijke kenmerken minder 

belangrijk 

- zijn er nog andere organisaties - Heeft invloed op inbedding 

in het gebied actief? van de evt. BGV-zone 

- Hoe hoog is de ruimtelijke - Als de kwaliteit te laag is 

kwaliteit moet er eerst een inhaalslag 

gemaakt worden. Er wordt 

verwacht dat als de situatie te 

slecht is, een BGV initiatief 

niet van de grond komt. 

- Kenmerken - De initiatiefnemer is bereid veel Als de initiatiefnemer voldoet aan 

initiatiefnemer die het moeite te stoppen in het deze voorwaarden zal het proces 

oprichtingsproces van oprichten van een BGV-zone om een instrument te vinden en 

een BGV-zone - Initiatiefnemer is bekend bij de op te richten soepel verlopen. 

bevorderen ondernemers in het gebied. 

- De initiatiefnemer beschikt over 

charismatische personen die de 

ondernemers kunnen 

overhalen . 

- Goede communicatie met de 

gemeente. 

- Goede communicatie met de 

ondernemers in het gebied. 

Stap 2: behoeften inventariseren 

- Wat zijn de huidige Heeft invloed op activiteiten van 

activiteiten van de een evt. BGV-zone 

initiatiefnemer 

- Inventariseren diensten Wordt gebruikt voor SlA (Service 

gemeente level agreement) 

- Schiet de gemeente te Ja/nee Mogelijke oorzaak problemen 

kort? 

- Zijn er problemen die Ja/nee Mogelijke moeilijkheden bij 

opgelost moeten worden? tijdens oprichtingsproces 
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- Is er behoefte aan Ja/nee 

nieuwe activiteiten 

- Is er behoefte aan het Ja/nee Instrument niet gericht op directe 

anders organiseren van gebiedsverbetering 

bestaande activiteiten 

- Door wie worden deze Van belang voor haalbaarheid 

behoeften allemaal initiatief 

ondersteund 

- Wie heeft belang bij de Van belang voor haalbaarheid 

extra initiatief 

projecten/activiteiten 

- Is er een alternatief voor Ja/nee Het oprichten van een nieuwe 

het oprichten van een organisatie kost veel tijd en 

nieuwe organisatie om moeite. Het vervullen van 

deze behoeften te sommige behoeften kan soms ook 

bevredigen zonder nieuwe organisatie een 

voorbeeld is de 

verzekeringsma ntel. 

Stap 3: Het initiatief concretiseren 

- Hoeveel tijd en geld is de Belangrijk bij keuze instrument, 

initiatiefnemer bereid in een BGV-zone kost meer tijd en 

de opstartfase te moeite om op te richten 

investeren in het 

initiatief. 

- Houding lokale overheid Belangrijk bij keuze instrument, 

ten opzichte van een als de gemeente niet bereid is 

ondernemersfonds/BGV mee te werken aan een van de 

alternatieven blijft de andere 

optie over. 

- Oriënterende gesprekken Wat wil de gemeente financieren 

met de gemeente over en waar moet de initiatiefnemer 

steun/financiering aanvullende fondsen voor vinden. 

opstartfase 

- Voor welke behoeften Deze keuze heeft invloed voor 

worden dmv een nieuwe keuze van het instrument en het 

organisatie een financiële eventuele BGV-plan. 

structuur gecreëerd? 

Stap 4: Keuze welfgeen BGV-zone 

- Grootte gebied waar - Kleiner dan gemeente - BGV-zone of 

initiatief in plaats vindt ondernemersfonds reclame 

- Verschillende gebieden in - Verschillende BGV-zones of 

gemeente Ondernemersfonds OZB 

- Alle gebieden waar - Ondernemersfonds OZB 

economische activiteiten plaats 

vinden 
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- Aantal projecten Een, enkele of veel projecten Hoe meer projecten, des te hoger 

de bijdrage voor het instrument. 

Dit heeft invloed op de 

haalbaarheid 

- Mogen de projecten op - Ja - Geen onderscheid 

basis van de BGV wet - misschien - Veiliger om voor een 

door BGV worden ondernemersfonds te kiezen 

uitgevoerd? 

- Voorkeur initiatiefnemer Transparantie, betrokkenheid van Persoonlijke voorkeuren van de 

de (centrale) overheid, vrijheid vertegenwoordigers van de 

initiatiefnemer hebben invloed op 

de keuze tussen de verschillende 

instrumenten. 

Grote kantoorcomplexen met Oprichten BGV wordt 

meerdere ondernemers. gemakkelijker, bijdrage kan 

doorberekend worden in de huur. 

- Hoe hoog is de Hoe meer ondernemers al 

organisatiegraad? verenigd zijn, des te hoger is de 

kans dat aan de 

oprichtingsvoorwaarden kan 

worden voldaan 

- Analyse soort - Kleine zelfstandigen - Zijn over het algemeen 

ondernemers in het positief over BGV 

gebied - Grote filiaal bedrijven - Staan kritisch tegenover 

BGV, moeten aan hogere 

hand toestemming vragen 

- Een grote speler - Deze is vaak bepalend voor 

het initiatief, deze zal de 

grootste laten dragen. 

Kleinere ondernemers zullen 

het gemakkelijker volgen. 

- Veel kleine bedrijven - Homogeniteit in bedrijven 

maakt oprichten BGV 

gemakkelijker 

- Mix grote en kleine bedrijven - Mogelijk verschillende 

belangen maakt oprichten 

BGV moeilijker 

- Alleen grote bedrijven - Homogeniteit in bedrijven 

maakt oprichten BGV 

aemakkeliiker 

- Peilen bij ondernemers of Moeilijk in deze fase, er ligt nog 

BGV-zone haalbaar is geen concreet plan, maar zeer 

nuttia 

Stap 5: Het inrichten van een BGV-zone 

- projecten die uitgevoerd Doel> keuze voor welke 

worden door BGV-zone behoeften oroiecten uitvoeren 
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- Begroting activiteiten Door een begroting te maken 

voor de projecten kan het 

percentage op de OZB bepaald 

worden. Ieder bedrijf kan dan 

afzonderlijk bepaald worden wat 

de BGV-bijdrage zal zijn 

- SLA opstellen (wat regelt Wat is het basisniveau van de Dit is een contract, wat niet 

de gemeente, wat zou diensten wat de gemeente aanbiedt verplicht voor het oprichten voor 

het niveau moeten zijn, een BGV-zone. Het opstellen van 

wat heeft de BGV-zone een SLA wordt wel geadviseerd 

nodig, wat regelt de BGV- door MKB-Nederland en VNO-

zone) NCW. Dit contract is belangrijk 

voor een goede juridische 

verankering van een BGV-zone 

- Plaats BGV-zone tot - Onderdeel van bestaande 

andere organisaties organisatie 

(inbedding) - Nieuwe aparte organisatie 

- Nieuwe concurrerende 

ocganisatie 

- Financiering van de - Subsidie van gemeente 

opstartfase - Subsidie van provincie 

- Initiatiefnemer 

- Kostenpost in begroting in 

BGV-plan 

- Hoe zijn de relaties van Een goede relatie met de 

de initiatiefnemer met gemeente is bevorderlijk voor het 

andere organisaties zoals oprichtingsproces voor elk 

de gemeente instrument 

- Wat is de betrokkenheid Bij oprichting van het instrument Bij het oprichten is een gemeente 

van de gemeente? Bij uitvoering van het instrument vaak heel betrokken 

Soms wil de gemeente bij de 

uitvoering ook betrokken blijven, 

dit kan onwenselijk zijn voor de 

ondernemers die het instrument 

gebruiken. 

- Is er proces - MKB-Nederland Door het mogelijk maken van 

ondersteuning? - Kamer van Koophandel BGV in Nederland verplicht de 

- VNO-NCW Nederlandse overheid zichzelf om 

- Regionale het oprichtingsproces van een 

Ontwikkelingsmaatschappij BGV-zone te ondersteunen. Deze 

ondersteuning is (nog) niet 

georganiseerd. Om de invoering 

van BGV in Nederland soepel te 

laten verlopen moet dit wel 

geregeld worden 
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Stap 6: Stemmen over het BGV-plan 

- Ondernemers informeren 

over BGV-plan 

- Houden van een officiële 

stemming 

Stap 7: Uitvoeren BGV-p/an 

- Hoe worden de prestaties Het is belangrijk dit van te voren 

gemeten af te spreken. In het BGV-plan 

staan duidelijke eisen waar het 

BGV-management aan zal moeten 

voldoen. 

- Informeren overheid over 

verrichtingen 

- Informeren ondernemers Er zijn zichtbare en 'onzichtbare' 

over verrichtingen projecten die door een BGV-zone 

uitgevoerd kunnen worden. Door 

te informeren weten de 

ondernemers dat er activiteiten 

zijn, ook zonder zichtbaar 

resultaat. 
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Bijlage 5; Paneldiscussie 

Aanwezig: 

Gertjan Harder 

Inge Janssen 

Jim Teunizen 

Michel van Rhee 

Peter Timmermans 

SerJanssen 

Wim Wenselaar 

sr. kostenadviseur 

afstudeerder 

kostenadviseur 

sr. vastgoedadviseur 

hoofd BU kosten 

sr. kostenadviseur 

docent Technische Universiteit Eindhoven 

Er is nog geen praktijk ervaring met BGV-zones in Nederland. De insteek van deze paneldiscussie is 

dat in raakgebieden wel ervaring beschikbaar is welke ook gebruikt kunnen worden bij het oprichten 

en gebruik van BGV-zones. Na een presentatie van het instrument BGV is gediscussieerd over de 

volgende vragen. 

Is een contract (service level agreement) tussen ondernemers en de gemeente haalbaar? 

Is er een markt voor Brink Groep met betrekking tot BGV? 

Hoe kun je initiatiefnemers simuleren om initiatief te nemen? 

Uit de discussie kwam naar voren dat niet alle gemeenten positief tegenover een contract zullen 

staan. Ze willen nog bewegingsruimte hebben om wat met budget te schuiven. In sommige situaties 

zal een contract niet haalbaar zijn. In principe kan de gemeente alle diensten die zij regelen 

uitbesteden, maar een BGV-zone gaat bestaande diensten niet vervangen, het gaat hier om extra 

diensten. 

In alle fasen van het oprichtingsproces van een BGV-zone zou Brink Groep kunnen ondersteunen. 

Informatievoorziening, ondersteunen bij de keuze welk instrument te gebruiken, het opstellen van 

juridische documenten en de ondernemers vertegenwoordigen in het overleg met de gemeente zijn 

hier voorbeelden van. 

Ondernemers moeten overtuigd worden van het nut en noodzaak van een BGV-zone. Tijd is de 

schaarste factor. Tijd van een ondernemer is schaarster dan geld. Om initiatief te stimuleren moet je 

de sleutel actoren achterhalen en de verbetering die een BGV-zone te weeg brengt visualiseren. 
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