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BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT
ALTERNATI EF VOOR PARI(MANAGEMENT

Het uettetijk nn,gelik mahen L'an Business Improt)enent Dístricts (B )'9 hiedt h1nsen.le lrcblemen ol

l)efouàode beiijrcnkyeitlen daaílbe&ekjk dan te pak*cn. lill)'t rootien i ee structurele íblanciering en in

een et)muicbtige lasteaLedelit& Atulerc dan t.aak t|orílt beu)eerd. is de eebiedvricbte heÍliry in het kader Latl

ce lJlD geën nieuu)e helnstingbeíÍing. Het gaat niet om het t)efidle tan oL'efieiÍlsin\estuingen. maar om een

ee ijke rcftleling Mn ituesteringe die o ílerneme\ zrf in hun gehíeíl dllen hn. Le BID is daarmee eu goed

allertlaliel l)oot de radk trijblijl)ende .jonsít:lt:ties Í,an pdrkmanageilenl
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/ \p rrr l  oudrn b<dnlrcnr(Í f l Í rn r \  \praLe \rn r ,  h
\-rrc^Hllig ond(rhoLrd Ir hrr openb.rÍe gebred en op
de pri\'ate karels. Dit is zichlbaar in de raak madge kwi-
litrit van de \regen, verwa;uloosdc grocnstructuÍcn,
slechr iuncdonffendc str,ratvcrlichting, braxkliggcndc
karels en verouderdc bedrijfsbcbouwing. Ècn grondigc
opknapbeun is nodig om dc tcÍrcincn wccÍ alntrckkc-
lijl te nraken loof de reíiging lan bedrLjven.

Hel feyilirliseren ran oudeÍe bedriiventeÍreincn stMt
ddarorn hoo8 op de polrrele rgendr.  Vcr dc urnncÍrng
wil het illeen nog nict zo crg vlottcn. lleh'crsnippcrdc
grondeigendom is ccn bclàogÍijk knclpunt fuvitdi-
seÍing is immc$ ccn ltuirncnlijke verxn6\,{x)Ídelijkheid
van de gfmcentc als cigcnÍu mn hct openbxft gcbicd
en lan de op het rcffein lievcstigdc ondcrdcmcrs. dic
eigenaar ziin rÀn het bedrijfsmitigc lastgocd.

Parkmanagement
I'arkmxn,rllcmcnt is ecn ftrhlieÍ nicuw instrument dat

gt m(cnr(n si l lcn Inzrrr(n , ,m dr kqrhrr i r  \Jn lcrrr in(n
tc rtrstcÍkcn cn op pcil te houden. Door de oprichting
van een veÍenigiryi van cigcnercn of vxn ren stichtinli
piukmirnagcment hopcn zij td rcn sl4rxardiger uitÍo€-
Íing vàn hun lJl,mnen ttj bmen. D€ ideeën ovef park-
mxmgcmeflt zijn komen o!'eÍ$'aaien uit de verenigde
Strten en Engelínd, $air pdr e paÍijen bedrijvenieÍ-
reinen onfn'ikkelen. OndeÍhoud en beheerzijn in deTe
siturtie een ersentieel on(ledeelvín de commerciële
(r t l ,ar/rr  !Jn h(Jf lJfcnrrr | rrnrn tr Ín ,r , \  , I , l /n8r rc-
mijn rcndrmrnt te halen uit hun iN'eÍedngen hebben
privxtc partij€n ff belmg bij de kwaliteir \",n het !'ast-
goed diLt zij aanbieden op peil te houden. XwalireÍ bere-
kent niet rlleen fepresentatiere gebouwen, mÀar ook

een aintrekkelijke omgeving. ParlímÀnagement bij pri!a-
rc onnviklcling is diarom primeir lastgoedmirnagement.
financiering geschiedt vix de exploitatie vrn het vastgoed.

DooÍdxt dc cigcndomsycrboudingen in Ncdcrland
fundrmcntecl xndos zijn dxn in dc 

^ngclsrksischc 
l,rn'

dcn is hd conccfi virn pirkmxnalicmcnt nict zondcr
m' ( f  rur r(  lx\ \ 'n ' ,p \(dcr l lnr l '  hcr lr . lcntr 'ncrnt n
In Nederland hebben gcmcentco het initiadelbiihet
ontwilikelen vxn bedrijrrnteffcincn. Zij vcrwerren de
grond. mrk( n dc,?c hnu$frJf cn gc\cn dc hnu$Írjpc
karels uit Mn ond€rncmers, die er ecn bcdrijÀpmd
hfun r€rliscr€n. Door dit {)ntrikkelingsproces zijn cr
t$,ee behngrijke !'enchiller lnet prn lt'lt onnrikkeldc tcr-
t( lnrn In dr *Fr i  f l /Jr .  i .  r r  gr(n Ji t (1 r ,  hnJn(n-
ringsbion. Alngczicn bijm lllc ondcmcmcÍs cigenxer
zijn vrn hct gcbou*r wil,lÍin 2ijzijn g$'cstigd. zijn cÍ
gccn iok)mstcn uit dc crploitrtic Ïan vxstgocd. In dc
Ír,eede plaats is hct axnftl partijen dit is betrokken bij
hct onderhoud en beheefran bedrij!'enterreinen door
hct r.e$nippede grondeigendom yeel groter dan bij pri-

nryJni. / r i r ' r fudur,r  rn Í lnrn( i rnng / i j I  h irrd '  ( ' r  i
NederLrnd rchitleshielen bij het opzeften van tirkmx-
nirgement. Op nicuwc be(lrijrenterrciren zijn hiervoor
nog wel consfructies te bedenken. Een genleente kan
ondernemers bij\,ooÍbeeld \,erplichten lid re woden !rn
een lereniging !'an eigenafen via heÍ koopconrract,
wxarin de overdfacht r"n de gfond wordt geÍegeld. l)e
finociering is te regelen lia een contributie aan deze
vereniging Op be$taande terreinen is din'eel ingc$ik-
kekler doordat deelname alLn het parkmanagement niet
ÍAwingbaar is. HeÍ verkrijgen lan driragllal( onder
ondernemeÍs blijkt in de prirkdjk een groor probleem.
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Dii komr mijdc omdd gcmccntcn va,lk vcÍder $'ilLn
gaxn dào lccn hct ÍcgulicÍe ondcrhoud en bchecr
ool,  hct brcdrn rrn brdnrÍsgr rcbtr 'crdr 'o, ' rzrcnrngcn.
zoals bereiliging. gezamenlijke aÍr'alinzàmcling, dc aàn'
leg \rn col lcrrc\e p.r ÍkccÍplr1r.cn cn bc$cgsrj /cÍrng
m cn dccl  urr  \dn dc dr l i r lcr lcn. l ,mrcr i  hcdÍ i j r rn
Ícxliscrcn ccn,rantal ran dit soort voorzicnifllicn liclcÍ
zelf. D',rlmaxst hcrft cen eïntxl bcdrij\,en gecn l'ertrou-
n'en iÍr de gemcente. Ziivifl{lcn de €isen |lan het pffk-
mamgcment tc hoog cn hcbben onvoldoende belang-
stclling voor dc gcbodcn dieosrcn. Vccl initieicven voor
parkmxn,rgcmcnt komcn hicÍdoor nict vln dc liÍond rn
hrbbcn lf,sr mnÍ?e/,í&/J. Dir zijn ondcrnemos dic nict
meebet en m^ff \\d prcfiteren lan dc lnlLxtregclen die
worden genomen in het kidervan larkmrLnxgement.

Business Impfovcment Dislfict
l'jÍ)blcmen mctÍ??r7&r's spclcn niet lfcn bij f,rk-

manxgemcnt op bcdrijlcnterÍcinen. Ook bij binnenstad-
mrnl$ment dat is gericht op de unpak ran rcutt pfo-
blemen in strdscentrq zoals veilighcid. leegstand en een
leÍmindc e airntrckkingkrachl, is de litnrcturek iinrn-
cicringvan collectie!e lctir.iteiten een probleem. Een
mogeliikheid oln du probleem re doo.breken, is het n'et-
telijk r€gelen r"dn een amr'?ss tnqmuement DistrLt @tD).

Een BID is een publiek-Firatc s,Lmenn'erkingsvorm
die in de Yerenigde Skten en Canadr, zo$el in gr(Íe als
kleine steden, yeel voofkomr. lnitiiLticlieme$ zijn

' ,n( l (n,rm(^,í  \  J ' lxt(r l ( igcrurcn di< l 'un umgrrrrg
untrekkeUjkeÍ en neer concurÍerend rillen maken.
Hét grote verschil met de huidige pnktijk van parkmx-
nrgenent is dat niet de Semeente de oqarisatie en
financiering vfttstelt, maar dat t)rirate paftijen zichzelf
een oqanisalie(nm mct een xr0r alle ondernemen r,er-
plichte hefling kunnen oplegÍlen.

In de Í'et is vastgelegd aan welke eisen een BII) moet
!'oldoen. Cruciaal is dat de nreefdeÍheid !'an de onder
nemeni in een gebied moet inÍemmen met de gebieds.
gebonden helïiDg. Diamalrt moeten de acliriteiten die
een BID 6nancieÍ, .Lan{rllend zijr op de rctiviteiten !'an
de overheid. Een helïlng in het kader lan een B1I) is dan
ook geen nieu$.e belaitingmaarregel, maaÍ een geza-
menlijke inlesieÍi0g in de kx'alifej 

"n 
het gebied waaf

de betrckken ondernemem zijn gei'esfigd.
Uit een intemationaal vertennende sfudie. die is uit.

ge!'oed in opdrachn"n de gemeente Rotterdam, de
{)ndernemersfedentie Rottefdim Cit! en het minjsterie
van Economische Zaken. bliikt dit een BII) een elïectiei
instrument is om gebicdsmlnxgement te vooÍzien van
een strucfurele financiedng en ran een orgaoisatiestnrc.
ruur mer (en e,ens1(hl ig( lJ.rrnt( .dr l ing r \4rnlere d.
2005). Een hefing in het lader i"n een B]D heeft r'eel
ruimef e bestedingsorogeli jkheid drn baaÍbela.sÍing, die
!'eelgemeenten nu toepislien bii de heÍinrichting van
urr lc lBrbr(, l rn B,r.r lbch' l ing mrg r l l ( (n surr lc
gebÍuikt om eenmdige investedngen in een gebied oler

dc cigenaren lan de pnnden om te shan. Alleen kosfen
die r(x)r ftkening \,an de gemeente komen, Itunnen
worden !.€rhalLld ytu blatbelastrrg. Bij een heÍling in he!
lírdcr vm crn lltD gaat het juisr om de verdeling !-.Ln de
kostcn looÍ inycsieÍinlim die de ondernemer$ ofde
rÀslgocdcigcnaÍrn in ecn gebied $illen doen. l)e kÍacht
v|ln hct BID zit in de binding r.n/i?erlle/s. Zes Neder.
landse steden, AlkmlLar, I)en Haig. Haxdem. Leiden,
Rottedam en likgeningen, hebben daarom onlings axn-
gegeven te $illen stx|ten nrer de instellírg van een BID.

InterÍationaal geaccepteerd
Het idee r(x)r de Bkflr?dss hnproaenul District l.BlDJ

is gebonjn in de jaren trchÍig in Cirnada en de Verenigdc
Stiten. Inmiddels zijn de BII) s in de grorc en middcf
grote steden van Canada en de Vefenigdc Sincn gcmccn-
goed. Neri York en ToÍonlo zijn net circa vijftig BID s
k)plopers. Landen als Aurtnlië, Zuid-Aliika enJapan
h€bben inmiddels ook BlI)'s. Engeland heef! sinds een
hdijaar wcEering die de oprichting \lrn BID'S mogeliik
m.Lak!. l)e o!'erheid ondeÍrreunf hier de oprichting ran
BIi)\ stefl. (herigens is in nngeland ook cen eantal
BIi) s in de Íemrning aqqe\,lezen. In Duitíand hccfr dc
Srxdsstarr Hambu€ als ee|sle de oprichting lan BID's
mogeliik gemaaLl.

Bll) s komen !'oor in de hele sÍad. Het meest in bin'
nensfeden. Hierbelinden zich ook de om\"ngÍijkÍc
BII) s. l\{aar ook in gebieden meÍ een mir van winkcls.
woningen en anderc bedfijren. in zcllstandigc winkel-
\rrdl(n (n op b(\r .  nde íedchjkr bcdnJ\cnrt  m rn(n
zijn BII) s actiel In he! begin richr een BID zich voorál

. ondeÍhoud aívalinzxmeling, opruimen r\\,erivuil en
graftlti. phntsocnonderhoud:

. !'efbetefingen aan builenruimte: airnbrengen vcrlich-
dng slraameubilair, bomen en bcplàdting,

. fegulatie gebruik publieke ruimtc: roczichr op str^ít-
ve*oop, bedelen, laden cn losscn,

. !'eilighejd, aanl,ullende \eiligheidsdienstcn cn clcktÍo-
nrrh< b$crl igrrg rr  .amenseÍLrng mcr po||rc

. maÍketingr o€anisefen ÍèstirÀls en evenementcn.
coórdinefen pfomodes en publiccren vnn plattcgron-
den en nieulvsbrielen.

In een verder onNikkelinssndium vin hd BID kun-
nen daar dan bij komen:
. he€ebruik i?n leegÍaande gebouwen:
. aanbieden !'an stirnulirnsen aan nieuwe en uiibrciden-

de ondernemingen;
. managen en ondcrhoud parkcerplài|lcn, onduitingt
. promotie van gemeentelijk bcleidl
. belangenbehaniging van ondcmemcrsi
. hulp arn daklozen. scholing, jongerenwerk.

I)eze diensten ziin altijd ranrullend op de gemeenrc-
lijke acÍiviteifeo In de con(|rclen is det veik ook vaÍgc-
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legd en zijÍr er controleerbare kwaliteit$prestaties opge-
nomcn om dat te ber'íkcn.

MeeÍdeÍheid
Dr oryanisatic v,ln BID'S !er1chilt.ln de VercÍrigde

Shten en in Canadr zijn het mee$tal (61 prccent) zelf-
stmdig€ non'prcfit organisaties. soms lublieke instellin-
gen (15 procent) en in 26 pfocenl van dc gel'allen glrat
hct om samcnwerkingsr€rbatulen tussen non-pÍfit
orginisàtics cn dc publickc sector BID'S vcÍschilen

'rcrk In 8r ' r , I ( .  D( JJrr l iJLr huJgrnrn \rn BlD' '  in
Ncw York larièftn ym 51.000 dollar ot meer dall
ll milj()en dolh De grootte .l'irn de organisatie varieeÍ
r'1tn drie t(Í meer daÍr 170 Í'erknemers.

D€ belmgrijkÍe stap bij het oprichten van een Bll) is
hetcrkijgen r".tn draagvlak onder de ondernemenl.
llocwcl hct initirtief voor het oprirhten van een BID in
principc bij hcn Lgt, kan d€ orerheid een brndje mee'
belpcn. Èen meerderheid van de eigenaren r,an het v.rst-
g{)ed moet imme.s het plan steunen om tot oprichting
te komcn. Soms is zellii een dubbele meederheid ver-
eist. ln die gevallen moet niet alleen de helli van de
ondcrnemeni het plan steuneni zij moeten ook mina
mà1l dc hcl-ft mn dc in het gebied amw€zige vastgoed-
wàardc vcítegenwooÍdigen Het BID in Hamburg kent
ovcrigcns cen soepeler Íegimc. Hier moet 15 procent
Ian de ondememcrs het initiatieftot oprichting r"n een
tslD Íeunen. Als uit de stenning blijk dat niet meer
dm eenderde r.an hen bezwaar maak, kan de oprichting
van hct BID doorgaan.

Nadrt cr ftn rcdclijke Ícun voor het idee i$ gclon-
dcn woÍden een ondememingsflan en een begroting
opgesteldi meest,rl voor een periode van vijfjaar De
gemeente !'erplicht zich hierbij om de huidige inspan-
niflg in het gebied op alle terreinen re handhalen. Ah
dan uit de rtemming duidelijk woÍdt dat een meefder-
heid !"in de eigcnuen r"n het mstgoed in het gebied
instemt met het oprichten mn e€n BID, zorgt de
gcmeente l1xrr cen beslag op de onroe.endezaakbelas-
ting of voor een andenioortige Blll-hemng, waan'an de
hoogte in olereens(emming is net de ambitie r"n de
plannen. In de prahijk kolnt ditraÀk neer op een
bedrag van I à J procent bovenop de OZB. De gemeen.
te zorgt \.oor de inning r"Àn de gef
den en dlLagt ze daarna over aan het
BID op grond lan de gerloten over-

Het mandaan'oor her BID heeft
een bepefkte duur Iedere \ijfjaar
moeten de deelnemers besluiten om

het mandar! te lerlengen. Hierdoor ziin zij(xlrtdurend
r eÍ op de eficrtiviteit \".ur h€t BlD. Dc periodc vxn vijf
jaar is ()ldoende lang on middcllangc bclcidsplanncn
en tarklteÍingen Íructureel te kunnm financicrcd.

BID'S ir Nededand?
In Nederland zijn BID s nooit r.m de gÍ)nd gekom€n

omdat het fiscaal-juridi$che principe van gelijke uit-
gan$rpositie r(xlr alle b€lastiogbctaleni zith dinÍtegcn
zou verzetten. De ftrcent ingedicndc vcfzamcl- cn
tiiÈonderingeowet, die l1)or R(Íterdlm (ën in hct kicl-
zog daan"an mar$chijnliik dc andere grote steden) cen
aantal specilieke en generieke mogelijkheden creèert
om grootstedelijke problemen aan te pakken. biedt ech-
ter wel kansen. In het kader van de dairin vemelde
kansenzones wrrdt een kr)ftiÍrg op de OZB m()gclijk
gemark. ln de gesprekkcn ovcr de w€t heeft hct Íninis-
terie vrn Binnenlmdse Zrken irirngeg$en dat ccd cvcn-
tuele opslag op de OZll !'oor BID'S ook te o.l'ers,egen
zou zijn. Naar aanleiding\,an het eerdergenoemde rap-
porr over de BII) s en op aandringen lr,rn een aantal
gemeenten uit het PlaÍbrm Binnenstadsmanagemenl
om eperimenten mogclijk te mlken. heeft stantssecretn-
r i \  \ rn aínnif  d( lsf tdr Krmíf ht ín qrr(n J/r  / rJ
onder strike voomaarden BlD'€r?eÍim€nten wettdijk
mogelijk $'il ma-ken. Zij hecft daarhij aangcgeyen ook
bedrii!'enterreinen bij dit experiment te sillen heÍek-
ken. Rond deze zomerzal zijde Kamer nader benchen
urrr  dr mogrl i j lhrdrn rrn ((n (xprr im(nl(ns(r.

voor verouderde bedrijventcrreincn biedt het BlD
immrn rcn 'trlhrlurrnd prr!l)r(ri(Í. Á1. d( iJíftn
voor parkmanagemeÍrt gekoppeld L-unnen wordeÍr am
de Íaciliteiten ran een BID ontstaat een aanzienliik beter
/ichl op uiNoering IÍ onl.ra.rl een oÍ8.rni.arrr di( rs
geficht op het sructureel verbeteren en in stand hou-
den lan hrr gebred letrn\ i \  dar een goed (ommuni(a.
tieforum voor het o!'edeg tussen de betÍokken partiien.

Itr ongrtwijÍrld morilUk< 'rJnfa\( \rn hrl Er.vr?ccs
Imprcwment Distict zal zich in het onts'ikkelingspro-
ces dubbel en ds"Ís uitbetalen in kv,'aliteit van het ont-
\r,ikkelingsproces en in veÍrouwen tussen de partijen,
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Joost ll,[enger is alt)ísew síedel1ke ontu)ikkeling bU Menger Adries in Rolledam.
Han Oklen k addseur Mslgoed en ruimlelijke ordeniry bij

STOGO ondetnek + arlÍ'ies in Utrecbl.


