
De Vereniging van Eigenaren Centrum 
‘s-Hertogenbosch neemt samen met Den 
Bosch Partners het initiatief om te komen 
tot een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor 
de vastgoedeigenaren van commercieel 
onroerend goed in de Brede Binnenstad. Met 
het instellen van een BIZ worden gezamenlijke 
plannen voor de vastgoedsector opgesteld 
die ook gezamenlijk worden gefi nancierd. Dat 
wil zeggen dat, bij aangetoond draagvlak, alle 
vastgoedeigenaren binnen het afgebakende 
gebied fi nancieel gaan bijdragen aan de 
gezamenlijke projecten en activiteiten. 

BREDE BINNENSTAD ‘S-HERTOGENBOSCH
BEDRIJVENINVSTERINGSZONE (BIZ)

Samen investeren 
voor optimale verhuur-
baarheid en een hoog 
vastgoed rendement.

DE BEDRIJVENINVESTERINSZONE (BIZ) VASTGOED BREDE BINNENSTAD 
IS EEN INITIATIEF VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN CENTRUM 
‘S-HERTOGENBOSCH EN DE STICHTING DEN BOSCH PARTNERS



Binnensteden zijn in transitie
Om de binnenstad economisch 
vitaal te houden moeten we 
samen  werken en samen in
vesteren. In de nieuwe stichting 
Den Bosch Partners krijgt  
deze samen werking inhoud.  
Onder nemers, vast goed, 
gemeente en city marketing 
werken samen met als  
gezamen lijke in zet een toekomst
bestendige, economisch vitale en 
gast vrije binnen stad. Belangrijke 
trends en ontwikkelingen in 
binnen steden zijn:
l  Minder verkooppunten in de 

retail, meer in horeca, leisure en 
cultuur;

l  Toonbank bestedingen lopen 
voor veel retail branches terug 
ten gunste van de online 
bestedingen;

l  ’sHertogenbosch heeft een 
goede uitgangs positie maar 
het gaat niet vanzelf. Er is een 
dalende trend in bezoekers
aantallen in binnen steden en de 
koop kracht binding in binnen
steden neemt af. Snel schakelen 
en elkaar goed weten te vinden 
wordt steeds belangrijker.

l  Binnensteden van place to buy 
naar place tot be. Consumenten 
stellen andere eisen aan hun 
verblijf in de binnenstad;

l  Corona heeft grote gevolgen 
voor het retail landschap en het 
functioneren van binnen steden. 
Gevolg meer leeg stand die niet 
meer vanzelf sprekend wordt 
gevuld.

De gemeente, vastgoed en onder
nemers uit retail en horeca hebben 
het Economisch Perspectief op 
de Binnenstad geschreven. Het 
zet een ambitie neer over waar we 
naar toe willen groeien en wat daar 
voor nodig is. Den Bosch Partners 
is op gericht om de stad beter te 
ver markten (Citymarketing) en de 
binnen stad in opdracht van onder
nemers en vast goed te verbeteren 
(Binnenstads management). De 
BIZ is een van de pijlers.

De belangrijkste kenmerken van 
een BIZ samengevat:
l  De BIZ is van, voor en door 

vastgoed eigenaren in de 
Brede Binnen stad van 
’sHertogenbosch. 

l  De BIZ voor vastgoed eigenaren 
heeft tot doel het vastgoed
rendement en de verhuur
baarheid van de commerciële 
panden in de Brede Binnenstad 
verder te verbeteren.

l  Het initiatief voor het op
richten van een BIZ ligt bij de 
vastgoed eigenaren. Bijdrage
plichtige vastgoed eigenaren 
bepalen straks met elkaar 
welke projecten en activiteiten 
bijdragen aan het doel, waarbij 
het EPBB het kader is en de 
binnenstads manager adviseert.

l  De plannen gelden voor een 
afgebakend gebied,  
de Brede Binnenstad.

l  Een BIZ komt er alleen als er 
aantoonbaar draag vlak is voor 
de gezamenlijke plannen.

l  Bij aangetoond draag vlak 
betalen alle eigenaren van 
commercieel vast goed in de 
Brede Binnenstad een bij drage 
aan de gezamenlijke plannen. 
Deze bij drage geldt per object. 

l  De BIZ wordt opgericht voor een 
periode van 5 jaar, in het vijfde 
jaar vindt een evaluatie plaats 
en moet opnieuw draag vlak 
worden aangetoond.

10 vragen (en antwoorden)  
over de BIZ eigenaren binnenstad ‘sHertogenbosch

1.
Waarom een BIZ eigenaren 
voor de binnenstad van Den 
Bosch?
De BIZ heeft tot doel om de 
waardeontwikkeling, het 
vastgoed rendement en de 
verhuurbaarheid van het 
vastgoed in de binnenstad 
verder te verbeteren. 

3.
De vier belangrijkste redenen 
om te investeren in een BIZ:
l  Het collectief heeft een grote 

stem en een groot mandaat 
bij de gemeente.

l  Verbeteren van het vastgoed
rendement en de verhuur
baarheid.

l  Voorkomen van (structurele) 
leegstand.

l  Monitoren van ont
wikkelingen om tijdig  
actie te kunnen onder nemen.

4.
Hoe wordt een BIZ ingesteld?
De eigenaren stellen een 
gezamenlijk meerjaren
programma op met projecten 
en activiteiten. Dit meerjaren
programma wordt ter stemming 
voor gelegd aan alle vastgoed
eigenaren van commercieel 
onroerend goed in een 
afgebakend gebied. Indien er 
voldoende draag vlak is voor de 
plannen en de bijbehorende 
begroting wordt de BIZ-heffing 
ingesteld. Alle vastgoed
eigenaren van het commercieel 
onroerend goed dragen dan bij 
aan de gezamen lijke plannen.

5.
Wanneer is draagvlak voor de 
plannen aangetoond?
De BIZ-heffing kan alleen 
worden opgelegd indien uit een 
draagvlakmeting blijkt dat het 
grootste
deel van de achterban positief is 
over de invoering van de BIZ. 
Er is sprake van voldoende 
draagvlak wanneer: 
l   Minimaal 50% van de WOZ

objecten een stem heeft 
uitgebracht 

l  2/3 van de uitgebrachte 
stemmen voor de invoering is

l   De voor stemmers dienen 
daar naast meer WOZwaarde 
te vertegen woordigen dan de 
tegen stemmers

6.
Wat is het BIZ-gebied?
Het BIZgebied is een af
gebakend en aaneen gesloten 
gebied in de Brede Binnen
stad van ’sHertogenbosch 
(Historische binnenstad, ’t Zand. 
Paleiskwartier, Innovatie district, 
EKPterrein en de Bossche 
Stads delta).

7.
Zijn er meer partijen die 
gezamenlijk investeren 
in de binnenstad van 
’s-Hertogenbosch?
In 2022 is de Stichting Den 
Bosch en Partners van start 
gegaan. In de Stichting gaan 
Binnenstads management 
en City marketing samen. De 
stichting heeft tot doel om 
’sHertogenbosch nog beter 
op de kaart te zetten. Om de 
stad zo sociaal, economisch en 
cultureel sterker te maken. En 
om te behouden wat goed gaat: 
een fijne stad, waar mensen 
graag komen, verblijven, werken 
én wonen. De financiering van 
de stichting wordt gedragen 
door de gezamen lijke partijen 
waarbij de onder nemers bij
dragen aan de gezamenlijke 
projecten en activiteiten uit de 
opbrengsten uit de reclame
belasting die al tien jaar loopt 
via het SOCH en de vastgoed
eigenaren uit de opbrengsten 
van de nog in te stellen BIZ
Vastgoed ’sHertogenbosch. 

8.
In welke thema’s wordt door 
de BIZ-vastgoed geïnvesteerd? 
l  Samenwerking en 

belangenbehartiging.
l  Data voor vastgoedeigenaren 

en monitoring
l  Brancheringsprofielen en 

acquisitie.
l  Leegstandsaanpak.
l  Vergroening, verduurzaming 

en verlichting.
l  Bereikbaarheid en parkeren.
l  Het versterken van de 

landelijke positie samen met 
Den Bosch Partners.

9.
Hoe gaat het nu verder? 
Er worden bijeenkomsten 
georganiseerd waar u kunt 
meedenken en meedoen om 
de plannen verder vorm te 
geven. De eerste bijeenkomst 
werd gehouden op 12 mei. 
Tijdens deze bijeenkomst 
zijn de algemene trends 
en ontwikkelingen voor 
binnensteden gepresenteerd 
en heeft de Vereniging 
van Vastgoedeigenaren u 
geïnformeerd over de BIZ 
en de plannen rondom de 
BIZ. In een bijeenkomst na 
de zomer van 2022 wordt 
het meerjarenprogramma 
gepresenteerd dat op basis 
van uw input tot stand is 
gekomen. Er wordt ook een 
proefpeiling gehouden voor 
het draagvlak.Medio november 
wordt een formele bijeenkomst 
georganiseerd waarin u uw 
stem kunt uitbrengen voor of 
tegen de gezamenlijke plannen. 
Bij voldoende draagvlak wordt 
de BIZ per 1 januari 2023 
ingesteld.

2.
Wat is een BIZ?
Een Bedrijven investerings zone 
(BIZ) is een afgebakend gebied 
waarbinnen onder nemers en/
of eigenaren samen investeren 
in de kwaliteit van hun bedrijfs
omgeving. Bij aangetoond 
draagvlak betalen alle onder
nemers en/of eigenaren in de 
BIZ daaraan mee. Een BIZ kan 
worden opgezet door alleen 
onder nemers, onder nemers 
en eigenaren samen of alleen 
door eigenaren. De BIZ in ’sH 
wordt ingesteld voor vastgoed
eigenaren van panden met 
publieks gerichte functies die in 
de binnen stad zijn gevestigd en 
direct of indirect baat hebben bij 
de projecten en activiteiten die 
in het kader van de BIZ worden 
uitgevoerd. 10.

Waar kan ik altijd met mijn 
vragen terecht?
Indien u vragen heeft of actief 
mee wilt denken met de 
werkgroep kunt u mailen  
naar: info@vve-centrum-
shertogenbosch.nl 
(met streepjes). Op het 
communicatieplatform 
Chainels staat alle informatie 
overzichtelijk bij elkaar en wordt 
u periodiek geïnformeerd over 
de voortgang.


