
 

ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN
KOM JE VERDER

9 maart 2020
Retailagenda



Programma
 

Even voorstellen
Drie centrale lessen
Vertaling naar cases 
Slot



2016-2019: kwartiermaker/regisseur binnenstad Tilburg, nu voorzitter Ondernemersfonds
2017-2019: binnenstadsmanager Oosterhout
sinds 2018: Gebiedsregisseur Waalkade Nijmegen
sinds 2019: Transformatie Winkelcentrum Dukenburg
sinds 2019: Directeur Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem
Adviseur retail, centrummanagement en ondernemersfondsen
Bestuurslid Platform Binnenstadsmanagement
Maar bovenal: passie voor de stad!

STEFAN VAN AARLE

Even voorstellen





Afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of
vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren 
Alle niet-woningen
Projecten gericht op leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit
en economische ontwikkeling in de openbare ruimte
Grondslag financiering: WOZ-waarde
Maar alleen als een ruime meerderheid dit wenst:

Periode maximaal 5 jaar

 

- opkomst 50% v.d. WOZ-objecten
- minimaal 2/3 voor 
- WOZ voorstemmers > WOZ tegenstemmers

 

 
 

WAT IS EEN BIZ?



 

Drie belangrijke lessen

 



Nog te vaak wordt BIZ als het centrale doel geformuleerd
"Is er een BIZ dan is alles opgelost"
De inhoud komt dan als laatste stap
Formuleer eerst de inhoud, bepaal daarna de middelen
die nodig zijn
Geld lost niet alle problemen op
Een BIZ is pas mogelijk als 

Er staat een solide basis voor samenwerking
Er is onderling vertrouwen
Er een 'wij-cultuur' is i.p.v. een 'ik-cultuur'

Kortom: de structuur moet klaar zijn voor
professionalisering

BIZ IS EEN MIDDEL1.
 



De basis vormt een beleidsvisie
Uit een beleidsvisie vormen zich
programmalijnen/thema's
Programmalijnen/thema's vertalen naar doelstellingen
Sluit als BIZ aan op thema's in beleid 

Formuleer deze breed
Programmalijnen/thema's leiden tot doelstellingen

Formuleer deze zo concreet mogelijk
Maak doelstellingen meetbaar
Dat zorgt voor resultaat (of falen)
Thema's staan vast gedurende BIZ periode,
doelstellingen variëren van jaar tot jaar 

2. BELEID EN
DOELSTELLINGEN LEIDEND
 



Zoek naar een gezamenlijke urgentie
Positieve of negatieve urgentie
Formeer een groep koplopers en bepaal een aanvoerder
Ga vervolgens bouwen aan het team
Wanneer er geen urgentie is dan is het probleem/de kans
niet groot genoeg

3. ER MOET URGENTIE ZIJN
 



Structuur zwak: verbeteren verbindingen 
Toevoegen woningen noodzakelijk
Crisis in de retail (V&D)
Wereldhave als nieuwe eigenaar van Pieter Vreedeplein &
Emmapassage
Komst Primark en Hudson’s Bay
Positieve urgentie
Begin 2016 raamovereenkomst
Medio 2017 realisatie eerste deel
Komende jaren blijft stad bouwen
Zorgt voor flow en nieuwe samenwerkingen

VOORBEELD CASUS TILBURG
 



Sinds 2018 BIZ voor vastgoedeigenaren
Enkel gekozen voor kernwinkelgebied
Dus niet voor hele binnenstad
Ruim 300 objecten verdeeld over ruim
100 vastgoedeigenaren
Focus met investeringen
BIZ zet in op reisbeleving, evenementen
en promotie
Draagvlak met vlag en wimpel behaald
Helaas maar gekozen voor drie jaar

ACHTERGROND BIZ
 



Typische middelgrote stad
Starten vanuit een visie
15-20% leegstand en geen samenwerking
Negatieve urgentie
Te groot en te langgerekt
2017: minder m2 winkelruimte: 6.000-10.000 m2
Inmiddels noodzakelijke sanering wellicht nog groter
Compacter centrum
Kortere looplijnen
Kernwinkelgebied afgebakend
Transformeren aan de randen

VOORBEELD CASUS
OOSTERHOUT
 



Sinds 2018 BIZ voor ondernemers én
vastgoedeigenaren
Overtuigend draagvlak: kwestie van leven
en dood
Gebouwd aan een nieuwe structuur
Beide bloedgroepen baas over eigen
centjes 
BIZ-gebied aangesloten op gebied in
binnenstadsvisie
Belemmerende factor: overdekt
winkelcentrum doet niet mee
Ook hier: slechts gekozen voor een
periode van 3 jaar 

ACHTERGROND BIZ
 



ENKELE LAATSTE TIPS
Let op! Veelgemaakte fouten

Bestedingen uit BIZ moeten aantoonbaar effect hebben voor
het BIZ-gebied (recente jurisprudentie BIZ Spakenburg)
Je bent gedurende looptijd BIZ gebonden aan het plan van
aanpak bij start

Nieuwe thema's kunnen niet tussentijd
worden geïntroduceerd
Wel nieuwe projecten op gedefinieerde thema's

BIZ vastgoed en ondernemers kunnen niet worden gesplitst bij
gelijktijdige start en identiek gebied
Begin 16 maanden voor einde BIZ-periode met opstart nieuwe
periode



DE WEG NAAR SUCCES
Wie kiest wordt gekozen 

Zelden een rechte lijn
Bedreigingen én kansen ga je als team te lijf 
Kijk verder dan de eigen voordeur
De consument kiest niet voor één ondernemer maar
voor een gebied
In aantrekkelijke gebieden wordt samengewerkt
Formuleer concrete doelstellingen en geen
luchtkastelen
Benoem de gezamenlijke doelen en besef daarbij dat
er ook andere belangen kunnen spelen



REGIONALE BIJEENKOMSTEN
 

Meer weten over de BIZ?
 
In 2020 diverse regionale bijeenkomsten
georganiseerd door DNWS en Stad&Co
 
Eerste bijeenkomst op 6 april voor provincies Noord-
Brabant en Limburg
 
Bedoeld voor bestuurders van ondernemers- en
eigenarencollectieven of een BIZ, ondernemers,
vastgoedeigenaren, gebieds- en centrummanagers en
gemeenteambtenaren



Contact 

Mail
stefan@stadskracht.nl

Website
www.stadskracht.nl

Telefoon
06-23438415


