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aantrekkings-
kracht behoudt en 
versterkt, is dat 
goed voor
iedereen.
Een fijne stad, 
waar mensen 
graag komen,
verblijven,
werken én 
wonen.” 
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e De binnenstad. Je voelt het als je 

er bent: hier ontmoeten historie 
en de 21ste eeuw elkaar. Met de 
mooiste kathedraal van Nederland, 
in één van de oudste binnensteden. 
Dit is de stad waar Jeroen 
Bosch en Erasmus rond hebben 
gelopen. In het middeleeuwse 
stratenpatroon en op de pleinen 
vind je nu aantrekkelijke winkels, 
gezellige horeca en onverwachte 
hoekjes en buurtjes. Op veel 
plekken in de binnenstad stuit je 
op de prachtig gerestaureerde 
Binnendieze, een eeuwenoud 
stelsel van waterlopen.

Voorwoord
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bieden heeft. ’s-Hertogenbosch noemt zich niet voor 
niets de cultuurstad van het Zuiden en eigentijdse 
datastad. Er is een groot cultureel aanbod in theaters en 
musea. Toonaangevende podiumkunst-festivals hebben 
hier hun thuisbasis. Maar ’s-Hertogenbosch is ook de 
stad van carnaval. Cultuur wordt hier breed beleefd.
Aan de historische kern liggen de wijken waar in de 
afgelopen decennia veel is gebeurd. Daar vinden nieuwe 
ontwikkelingen hun weg. In en rondom voormalige 
industriële productiegebouwen in de spoorzone vind 
je jonge kunstenaars, kleine innovatieve bedrijven, 
opleidingen en nieuwe woonvormen.

Die uitgebreide, Brede Binnenstad is al eeuwen een 
plaats om te wonen, om elkaar te ontmoeten, inkopen 
te doen, te ontspannen en om het stedelijke leven te 
ervaren. Het is ook een economische motor voor de 
hele stad en regio. Een plaats om te ondernemen.

Als vastgoedeigenaren nemen we een cruciale plaats in 
en nemen we onze verantwoordelijkheid.

We houden onze rendementen in het oog, maar we zijn 
ook trots op onze stad en volop bereid om samen te 
werken om de binnenstad aantrekkelijker te maken. 
Door de oprichting van een BIZ, een bedrijven-
investeringszone, willen we vastgoedeigenaren van 
publieksgericht vastgoed verenigen. In dit document 
beschrijven we de doelen en ambities, concrete acties 
en financiering.

Samen Eigenaar. 

Bestuur Vereniging van Eigenaren Centrum 
’s-Hertogenbosch

Anton van de Rijt (voorzitter) 
Monique Persoons (penningmeester)  
John Groenewoud (bestuurslid)  
Roland Hermans (bestuurslid)  
Jolanda van de Mortel-Moonen (bestuurslid)  
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 1 De gemeenteraad nam in 2021 

de nota “Economisch perspectief 
Brede Binnenstad” als leidraad 
voor de versterking van de 
binnenstad. Een jaar later is de 
stichting Den Bosch Partners 
opgericht om tot een betere 
afstemming en samenwerking 
in de binnenstad te komen. 
Als vastgoedeigenaren 
hebben we onze inbreng 
in de totstandkoming van 
deze nieuwe organisatie 
gehad. De financiering van 
de stichting wordt gedragen 
door de gemeente, de 
ondernemers (via SOCH) en 
de vastgoedeigenaren uit een 
bijdrage per object. Om de 
besteding van die opbrengsten 
ook in eigen hand te kunnen 
houden zijn we van plan de 

Aanleiding
oprichting BIZ
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 1 Als de stad zijn aantrekkingskracht behoudt en 

versterkt, is dat goed voor iedereen. Een fijne stad, 
waar mensen graag komen, verblijven, werken én 
wonen. 

vastgoedeigenaren te verenigen 
en de BIZ ’s-Hertogenbosch 
op te richten. Dit bedrijfsplan 
zet alle uitgangspunten, 
ambities en plannen van de BIZ 
’s-Hertogenbosch op een rij.

Die BIZ ’s-Hertogenbosch is een wettelijk gedragen 
organisatievorm waarin we ons als vastgoed-eigenaren 
verenigen. Als er voldoende draagvlak is maakt 
iedere eigenaar van commercieel vastgoed met een 
publieksfunctie in de binnenstad deel uit van de BIZ. 
Het proces om te komen tot een BIZ ’s-Hertogenbosch 
is opgestart, de eerste bijeenkomsten met 
vastgoedeigenaren hebben plaatsgevonden.

Er is veel enthousiasme. Als er bij de vastgoed-
eigenaren voldoende draagvlak is aangetoond zal 
deze BIZ op 1 januari 2023 in werking treden. De 
gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zich bereid 
verklaard bij voldoende draagvlak de bijdrage van de 
vastgoedeigenaren te matchen.

Den Bosch Partners is een zelfstandige organisatie 
waarin de volgende partijen samenwerken: SOCH 
(de retailondernemers), Horeca Nederland afdeling 
’s-Hertogenbosch, Cultuur en de Vereniging van 
Vastgoedeigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch. Het 
gezamenlijke doel is de binnenstad beter te maken: 
qua belevingswaarde, maar ook sociaal, economisch, 
cultureel en op het gebied van duurzaamheid.



15BedrijvenInvesteringsZone

B
ed

rijfsp
lan 20

23
-20

27

14 Vereniging van Eigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch

H
oo

fd
st

uk
 2 Binnensteden zijn in transitie. 

Covid-19 heeft hard toegeslagen 
in 2020 en 2021. Ondernemers 
waren gedwongen te zoeken 
naar andere manieren om binding 
met hun klanten te houden en 
nieuwe verdienmodellen te 
vinden om te kunnen blijven 
ondernemen. Voor de klanten 
was er ook een totaal andere 
werkelijkheid dan daarvoor.  

Algemene
trends en
ontwikkelingen
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 2 De eigenaren van vastgoed zagen hun rendementen 

en verhuurbaarheid onder druk komen. Wat hiervan 
de gevolgen op langere termijn zijn is nog ongewis. 
Gaat het publiek in dezelfde mate terugkeren als voor 
Covid? Blijft online winkelen doorgroeien ten koste 
van de besteding in de fysieke winkels? Tegenover alle 
onzekerheid staat dat er bij de consument ook een 
sterker gevoel is van het belang van het steunen van de 
lokale economie.
 
Covid heeft een aantal al langer lopende ontwikkelingen 
versterkt en versneld.

• Er zijn minder meters in de binnensteden nodig voor 
retail en meer voor horeca, leisure en cultuur

• Er is een dalende trend in bezoekersaantallen in 
binnensteden en de koopkracht-binding neemt af

• De bestedingen in de fysieke winkel lopen terug ten 
gunste van de online bestedingen

• De leegstand in de winkelstraten wordt niet 
vanzelfsprekend meer gevuld

• Er is behoefte aan kantoor- en bedrijfsruimte die 
flexibel is in meters en contracten

• De binnensteden veranderen in snel tempo van 
“place to buy” naar “place to be”. De consumenten 
stellen daardoor ook andere eisen aan hun verblijf 
in de binnenstad. Men wil steeds opnieuw verrast 
worden.

’s-Hertogenbosch heeft, vergeleken met andere 
binnensteden hele goede uitgangspunten om de omslag 
te maken en bezoekers te blijven trekken. Met zijn 
historische en levendige decor, kunst en cultuur in al 
zijn vormen. Het gaat echter niet vanzelf. Een mooie 
stad is niet genoeg. Er is veel te winnen om de stad nog 
aantrekkelijker te maken. Die aantrekkingskracht van 

een stad is een complex samenspel van factoren.
De hierboven geschetste ontwikkelingen zetten ook 
de rendementen in de vastgoedsector onder druk. 
Bezoekersaantallen en de bestedingen hebben een 
directe invloed op de vraag naar commerciële ruimte en 
huurprijzen.

De veranderende samenleving vraagt om herijking. 
Met impulsen als het eerste jaar van de Bossche 
Zomer hebben de partijen in Den Bosch laten zien dat 
er in tijden van zwaar weer ook succesvolle nieuwe 
impulsen kunnen ontstaan. We repareren echter het 
dak liefst als de zon schijnt. Om de kans op succes te 
vergroten is samenwerking noodzakelijk. Geen enkele 
vastgoedeigenaar kan dit in zijn of haar eentje. De 
uitdagingen vragen om nieuwe plannen. We zijn samen 
eigenaar. Partijen in retail, vastgoed, horeca, cultuur en 
de gemeente kunnen dit alleen samen tot een succes 
maken. Door samen na te denken, ideeën bij elkaar te 
leggen en te bespreken, door belangen af te wegen, 
door slagvaardig uit te voeren en te financieren.
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 3 De Bossche binnenstad beter 

maken is niet iets voor één 
partij, maar kan alleen slagen 
als er een gezamenlijk gedragen 
idee is. We moeten het met 
verschillende partijen eens 
worden over welke richting de 
stad zich moet ontwikkelen om 
ervoor te zorgen dat bewoners, 
bezoekers en bedrijven er graag 
komen en er zich gelukkig 
voelen. Den Bosch Partners 
is het platform dat aan die 
gezamenlijkheid richting geeft. 

Samen
optrekken
voor een
betere 
binnenstad 
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 3 Als opdracht heeft Den Bosch Partners de ambities 

zoals die ook in het Economisch perspectief zijn 
opgenomen meegekregen.

Den Bosch Partners ziet voor zichzelf drie taken: 
Omschrijven wat ’s-Hertogenbosch wil zijn 
(Citybranding), nieuwe doelgroepen verbinden aan 
de stad (Citymarketing) en zorgen dat de stad zijn 
aantrekkelijkheid behoudt en uitbouwt (Citymaking). 
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk. De 
binnenstad-manager maakt ook deel uit van de directie. 
Deze binnenstadmanager werkt voor de ondernemers 
en de vastgoedeigenaren en richt zich specifiek op de 
verbetering van de binnenstad. Het werkgebied van 
Den Bosch Partners is de Brede Binnenstad. Dat begrip 
is geïntroduceerd in het Bestuursakkoord 2018-2022 
en omvat de historische binnenstad, ‘t Zand en de 
Spoorzone. De Brede Binnenstad is het economische 
hart van de stad. 

Den Bosch Partners werkt aan de plannen voor 2023. 
Daarin wordt opgebouwd hoe de wenselijke stad er 
in 2029 uit zou kunnen zien. Daarin staan ook heldere 
doelen waaraan de voortgang gemeten kan worden. 

De BIZ is één van de pijlers onder Den Bosch Partners. 
We zijn betrokken bij de totale aanpak, maar hebben 
een direct belang bij de verbetering van de binnenstad. 
Om plannen te bundelen start Den Bosch Partners al in 
september 2022 met bijeenkomsten in sfeergebieden. 
Een begrip dat komt uit de nota “Economisch 
perspectief Brede Binnenstad”. Een sfeergebied is een 
gedeelte van de stad met een bepaalde samenhang. 
Door die samenhang te benoemen en de ondernemers, 
eigenaren en horeca bij elkaar aan tafel te brengen 
kunnen de kwaliteiten van een gebied worden versterkt 

en verrijkt om zo te komen tot een gebied dat zowel 
voor de eigenaar of ondernemer als de bezoeker 
aantrekkelijker wordt. Het is een kapstok om betere 
afwegingen te kunnen maken op een kleinschaliger en 
passender niveau. Vanuit de BIZ ’s-Hertogenbosch 
kunnen vastgoedeigenaren plannen inbrengen die de 
ruimtelijke kwaliteit van een straat of gebied verbeteren. 
Den Bosch Partners heeft de taak ervoor te zorgen 
dat die plannen ook worden gerealiseerd. Den Bosch 
Partners heeft als zodanig ook een aanjaagfunctie 
richting gemeente. De verantwoordelijkheid voor 
de publieke ruimte blijft overigens altijd tot de 
gemeentelijke taak behoren.

Citybranding
(Reputatie)

Citymaking
(Ontwikkeling) 

Citymarketing
(Activatie)

Gemeente
’s-Hertogenbosch

Subsidie met kaders Projectfinanciering Geoormerkte financiering

Ondernemers Brede 
Binnenstad (SOCH) 

Den Bosch Partners

Vastgoedeigenaren
(BIZ)
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’s-Hertogenbosch een Vereniging 
van Vastgoedeigenaren 
Centrum ’s-Hertogenbosch 
waarin de belangen van deze 
vastgoedeigenaren worden 
behartigd. Deze vereniging 
maakte in het verleden ook deel 
uit van het centrummanagement. 
De vereniging heeft een 
beperkt aantal leden. We 
zien echter de noodzaak van 
meer samenwerking en meer 
draagvlak om zaken voor elkaar 
te kunnen krijgen.

Waarom
een BIZ 
’s-Hertogenbosch 
in ’s-Hertogen-
bosch?
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 4 stad leidt tot verbetering van vastgoedrendement en 
de verhuurbaarheid van de commerciële panden. De 
vastgoed-eigenaren (de leden van de BIZ) bepalen 
straks met elkaar welke projecten en activiteiten 
bijdragen aan het doel en moeten worden uitgevoerd, 
waarbij de binnenstadmanager adviseert en zorgdraagt 
voor realisatie. Het BIZ-gebied is een afgebakend en 
aaneengesloten gebied in de Brede Binnenstad van 
’s-Hertogenbosch (historische binnenstad, ’t Zand, 
Paleiskwartier, Innovatiedistrict, EKP-terrein en de 
Bossche Stadsdelta).

Een BIZ komt er alleen als er aantoonbaar draagvlak is 
voor de gezamenlijke plannen. Bij aangetoond draagvlak 
betalen alle eigenaren van commercieel vastgoed met 
publieksfunctie in de Brede Binnenstad een bijdrage 
aan de gezamenlijke plannen. Deze bijdrage geldt per 
object. Aangetoond draagvlak is er als minimaal 50% 
van die WOZ-objecten een stem heeft uitgebracht en 
daarvan twee derde vóór is. De voorstemmers dienen 
daarnaast meer WOZ-waarde te vertegenwoordigen 
dan de tegenstemmers. De BIZ wordt opgericht voor 
een periode van 5 jaar, in het vijfde jaar vindt een 
evaluatie plaats en moet opnieuw draagvlak worden 
aangetoond.

De BIZ is een stichting. De statuten van de stichting zijn 
als bijlage toegevoegd. Het bestuur van de stichting 
wordt gevormd uit bestuursleden van de Vereniging 
van Eigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch. Alle 
vastgoedeigenaren zoals eerder omschreven kunnen 
om niet lid worden van de genoemde Vereniging. 
Jaarlijks vindt er in de Vereniging van Eigenaren een 
algemene ledenvergadering plaats waar het bestuur 
verantwoording aflegt en evaluatie, jaarplan en 
begroting worden besproken.

Om die reden heeft het bestuur van de Vereniging besloten 
een breder draagvlak onder de vastgoed-eigenaren te 
zoeken en te verwerven. In veel andere steden is daarbij 
al succesvol ervaring opgedaan met de organisatie van 
een BIZ. Onder andere in Den Haag, Eindhoven, Tilburg. 
Naast het feit dat op deze manier meer invloed van de 
vastgoedeigenaren op de verbetering van de binnenstad 
kan worden uitgeoefend, is het bovendien een instrument 
waarin meer en beter onderling kan worden samengewerkt 
én kennis kan worden gedeeld. De gemeente heeft zich 
bereid verklaard via Den Bosch Partners het bedrag voor 
verbetering binnenstad dat via de BIZ wordt opgehaald te 
verdubbelen.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een 
afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of 
eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun 
bedrijfsomgeving. Alle ondernemers en/of eigenaren 
in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden 
opgezet door alleen ondernemers, door ondernemers 
en eigenaren samen of alleen door eigenaren. De 
BIZ in ’s-Hertogenbosch wordt ingesteld voor 
vastgoedeigenaren van panden met publieksgerichte 
functies die in de binnenstad zijn gevestigd.

Waar moet de BIZ ’s-Hertogenbosch
toe leiden?

De BIZ is van, voor en door vastgoedeigenaren in de 
Brede Binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De leden 
bepalen wat er moet gebeuren. Uiteindelijk moet deze 
BIZ leiden tot een vitale Brede Binnenstad. Een vitale 
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Vastgoedeigenaren kunnen hun ideeën inbrengen 
voor de besteding van het budget. Dat betekent 
rechtstreekse invloed op een betere binnenstad:
een grotere aantrekkelijkheid, gerichte activiteiten, 
een betere beleving van de bezoekers. Dat alles moet 
leiden tot meer bezoek en dus ook tot een betere 
verhuurbaarheid en een beter rendement.

Wat is de financiële bijdrage?

Alle eigenaren van commercieel vastgoed met een 
publieksfunctie betalen een bijdrage per object. 
Die bijdrage is gerelateerd aan de WOZ-waarde 
van het object en wordt geïnd door de gemeente 
’s-Hertogenbosch, die het vervolgens overmaakt aan de 
stichting BIZ. De bijdrage blijft vijf jaar op hetzelfde peil.

WOZ     Tarief

0   300.000  250
300.001  600.000  300
600.001  1.000.000  350
1.000.001  2.000.000 550
>2.000.000    650

Wat ziet een vastgoedeigenaar
daarvan terug?

In totaal komt de bijdrage voor de BIZ jaarlijks op 
300.000 euro. De gemeente matcht eenzelfde bedrag 
aan Den Bosch Partners voor de uitvoeringskosten. 
Jaarlijks betekent het een budget van 600.000 euro ten 
behoeve van de verbetering binnenstad. De middelen 
die door de vastgoedeigenaren (via de BIZ) worden 
ingebracht worden gemandateerd ondergebracht bij 
het budget “binnenstadmanagement”. Dat budget blijft 
te allen tijde beschikbaar voor de concrete verbetering 
van de binnenstad. De BIZ ’s-Hertogenbosch geeft 
sturing op dat budget via dit meerjarenprogramma en 
de daaruit voortkomende jaarprogramma’s en houdt 
daarbij de portemonnee in handen.
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 5 In dit hoofdstuk zijn de thema’s 

uitgewerkt waar de BIZ zich de 
komende jaren op gaat richten. 
Per thema zijn de doelstellingen 
en de projecten benoemd. 
Jaarlijks bepaalt de BIZ waaraan 
de BIZ-gelden besteed worden. 
In 2023 willen we ook (maar 
niet alleen) een aantal pilots 
starten. Pilots zien we als middel 
om nieuwe initiatieven uit te 
proberen. We zorgen dat ze 
(waar mogelijk) schaalbaar zijn. 
Ervaringen kunnen we gebruiken.

Meerjaren-
programma
BIZ
’s-Hertogenbosch 
2023-2027
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Het intensiveren van de samenwerking tussen 
eigenaren onderling

• Het stimuleren van de actieve betrokkenheid van 
eigenaren om gezamenlijke projecten uit te (laten) 
voeren;

• Het ontwikkelen van een actieve en goed 
functionerende organisatie; 

• Het intensiveren van de samenwerking met en 
tussen eigenaren om zo de vastgoedbelangen 
bij andere partijen (zoals de gemeente) 
beter te vertegenwoordigen. Het collectief 
heeft een zwaardere stem dan de individuele 
vastgoedeigenaar;

• Ondersteuning eigenaren: denk aan 
gestandaardiseerde contracten voor bijvoorbeeld 
tijdelijke verhuur, flexibele huurregimes, wonen 
boven winkels, functiewijzigingen bestemmingsplan, 
aankleding bij leegstand etc.;

• Duurzaamheid is een groot vastgoedthema. 
De noodzaak groeit en de eisen ten aanzien van 
energieverbruik worden strenger. Er is veel kennis 
bij de grotere vastgoedeigenaren die kan worden 
overgedragen aan andere eigenaren;

• Eigenaren informeren (bijeenkomsten, 
subsidieregelingen, samenwerkingen faciliteren).

Wat gaan we doen?

• Communicatie en activatie. We stimuleren 
kennisuitwisseling, netwerkvorming en samenwerking 
tussen eigenaren. Zo komt er een periodieke 
nieuwsbrief, organiseren we inspiratie-, kennis- en 

Thema 1
Versterken van de samenwerking 
tussen eigenaren
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actieve deelname in werk-/projectgroepen. 
Alle vastgoedeigenaren die dat willen worden 
aangesloten op het communicatieplatform Chainels; 

• De Vereniging van Vastgoedeigenaren wordt door 
de BIZ verbreed tot een volwaardige vereniging van 
vastgoedeigenaren waarin iedere eigenaar een stem 
heeft;

• We leren van andere steden. Hoe gaat het daar?  
Wat werkt en wat niet;

• We zorgen ervoor dat we bestaande data 
beschikbaar stellen aan de leden en we onderzoeken 
of er nieuwe interessante data beschikbaar zijn. 
Iedere vastgoedeigenaar krijgt direct toegang tot 
relevante data onder andere over WOZ-waardes, 
bezoekersstromen, combinatiebezoeken, een 
pandenbank waarop al het commerciële vastgoed 
per straat/gebied wordt verzameld en aangeboden.
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voldoende plannen om de binnenstad aantrekkelijker 
te maken. We zullen die ter uitvoering aanbieden aan 
Den Bosch Partners. Onder dit thema zien we vooral 
overkoepelende acties, maar ook per straat of gebied 
zullen we voorstellen doen (zie thema 3). Een aantal 
voorstellen staan al langer op de agenda. Nieuwe 
voorstellen zullen we na inwerkingtreding van de BIZ bij 
de eigenaren ophalen.

Wat willen we bereiken?

Simpel gezegd: een aantrekkelijkere binnenstad van 
Den Bosch. Voor bezoekers om er te komen en voor 
ondernemers om er zich te vestigen. Dat moet leiden 
tot meer bezoek vergeleken met 2019. We willen het 
percentage langdurige leegstand laag houden. Dat is 
ook goed voor het rendement op vastgoed.

Wat gaan we doen?

Actiever wervingsbeleid
We gaan werken aan een actief wervingsbeleid. 
We maken een Bidbook waarin we uitgaan van de 
brancheringsprofielen per gebied (in aansluiting op de 
sfeergebieden). We benoemen de kenmerken, brengen 
in beeld wat de sfeer is, hoe de bezoekersstromen lopen 
en komen tot een samenhangend aanbod. We kijken wat 
er nodig is om een gebied nog aantrekkelijker te maken. 
Dat kan met een gewenst nieuwere of verrassendere 
invulling van een functie. Daarvanuit gaan we actief op 
zoek naar aantrekkelijke ondernemers c.q. aanbod voor 
dat gebied. We schakelen daarbij ook makelaars in. We 
doen dat met input van de vastgoedondernemers. Zij 
weten immers vanuit hun expertise wat er nodig is.

Thema 2
Verhogen aantrekkelijkheid 
binnenstad
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mate voor de beleving van de stad: het gevoel van 
’s-Hertogenbosch. Die beleving wordt gevoed door de 
kwaliteit van de ruimte. We zijn in ’s-Hertogenbosch 
gezegend met onze historische binnenstad. Maar daarin 
is er op een aantal plekken wel erg weinig groen. Zeker 
in tijden van stijgende temperaturen dienen we daaraan 
aandacht te besteden om de hittestress tegen te gaan. 
De randgebieden van de historische binnenstad zijn 
belangrijk om ook andere kanten van de stad te laten 
zien en daarmee een ander publiek aan te spreken.

We vragen om blijvende aandacht voor de gevels, 
aanpak van de verlichting etc. We kunnen meer doen 
door gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
vele cultuurmakers in de stad. De Bossche Zomer heeft 
laten zien dat inzetten van die creativiteit reuring in de 
stad brengt. Denk aan concepten op het gebied van 
cultuurstad, toonaangevende datastad en Bossche 
gastvrijheid.

Vergroening
Het centrum van ’s-Hertogenbosch kan moeilijk als 
groene oase worden omschreven. We pleiten voor meer 
groen. Voor de biodiversiteit, voor afkoeling in de zomer 
en meer waardering van de bezoekers en bewoners. Al 
in 2023 willen we een iconisch groenproject realiseren 
als pilot om te komen tot een groenere binnenstad. 

We doen dat niet alleen per gebied, maar leveren ook 
onze inbreng voor de Brede Binnenstad als geheel.

Leegstandsbestrijding
We leveren ideeën aan en werken mee om zo min 
mogelijk panden leeg te laten staan. We signaleren op 
tijd, werken aan een pandenbank waar op straatniveau 
de situatie in beeld is. We werken aan instrumenten 
die de acquisitie ondersteunen, zoals een actueel 
leegstandsoverzicht, bijvoorbeeld ontsloten via de 
digitale pandenbank. Het gaat dan om het actief 
in kaart brengen en bijhouden van (verborgen) 
leegstand en facts & figures van leegstaande 
panden, die publiek toegankelijk zijn en waarin alle 
informatie over beschikbare panden is opgenomen. 
We bevorderen tijdelijk gebruik. We gebruiken onder 
andere culturele initiatieven om tot tijdelijke, creatieve 
invullingen te komen. Denk aan een afhaalpunt voor 
inkopen, inpakwinkel en gedichtenwinkel tijdens de 
feestmaanden, initiatieven tijdens de Bossche zomer.

Transformeren 
We monitoren het veranderend gedrag van de 
consument. Dat veranderend winkelgedrag kan leiden 
tot noodzakelijke transformaties. We zullen onze 
kennis en visie daarop inbrengen en bevorderen dat die 
transformaties daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit 
kan ook gaan om het mogelijk maken van wonen boven 
winkels. Hiermee wordt mogelijk de vastgoedwaarde en 
rendement van het object als geheel verhoogd.

De beleving voor publiek verbeteren
Publiek verwacht steeds nieuwe en verrassende 
prikkels. De beleving speelt een steeds grotere rol in 
de beslissing al of niet naar de stad te komen. Voor 
de inkopen is de gang naar de stad in veel gevallen 
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mogelijke verbeteringen in sfeergebieden. Wat is er 
in een bepaalde straat of wijk nodig om te komen tot 
verbetering? 

Binnen de BIZ zullen we die plannen afwegen, indienen 
en voorstellen doen tot realisatie. Naast praktische 
zaken zoals in Thema 2 verwoord gaat het ook -en 
vooral- over versterking van functies. 

Hoe houden we de entree van de stad via de Visstraat 
aantrekkelijk? Is de functiemix daar wel goed? En zo 
niet, wat ontbreekt er en hoe kunnen we bevorderen 
dat dit verbetert? De gehele stadsdelta moet nog 
ingevuld worden. Hoe maken we daar een mix van 
nieuwe functies die naast de historische binnenstad 
een toegevoegde waarde aan de stad geeft? We willen 
dat niet alleen overlaten aan planologen, maar daarover 
meedenken en praten. Wat voor profiel moet de 
Vughterstraat krijgen? Hoe komen we tot de gewenste 
“verwenstraat”?

Binnen dit thema is het ook mogelijk om het profiel van een 
straat of sfeergebied onder de aandacht van potentiële 
bezoekers te brengen door middel van marketing. In alle 
sfeergebieden willen we het aantal plekken vergroten waar 
de sociale cohesie bevorderd wordt.

Thema 3
Specifieke acties voor 
sfeergebieden
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 5 Thema 4  
Bereikbaarheid en parkeren

Al enige jaren heeft het gemeentebestuur van de stad 
de ambitie om tot een autoluwe binnenstad te komen en 
het aantal auto’s in de binnenstad aanzienlijk terug te 
brengen.

Hoewel we begrijpen dat er met minder aanwezigheid 
van auto’s winst te behalen valt in de beleving van de 
stad, baart de implementatie daarvan in de afgelopen 
jaren ons zorgen. Belangrijke functies die de binnenstad 
levendig houden als horeca, retail en cultuur zijn 
afhankelijk van bereikbaarheid. Als de stad zich verder 
ontwikkelt van “place to buy” tot “place to be” en we 
de stad op allerlei manieren aantrekkelijk maken om 
te bezoeken en er te verblijven, dan moet ze voor 
iedereen en op elke manier bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Niet alleen per fiets, bus en trein, maar ook met de 
auto. Autobereikbaarheid en parkeren en met name het 
handhaven van parkeerplaatsen zijn dan ook essentieel 
voor de levendigheid onze binnenstad.

Wat willen we bereiken? 

Een Brede Bossche Binnenstad die goed bereikbaar 
blijft voor iedereen. Niet alleen te voet of per 
fiets, bus of trein, maar ook met de auto. Voor 
binnenstadsbewoners, bewoners van wijken en dorpen 
en van buiten de stad.

Wat gaan we doen?

We spannen ons in om bereikbaarheid en parkeren 
hoog op de agenda te houden, bij onze Den Bosch 
partners, burgers, het ambtelijk apparaat en bij het 
gemeentebestuur.
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Den Bosch Partners gaat opereren. 

De doelstellingen daarbij zijn ambitieus. Samen met de 
partners zal de BIZ ’s-Hertogenbosch zich inspannen 
deze samenwerking tot een succes te maken. Den 
Bosch Partners is ook de organisatie die de concrete 
plannen die de BIZ ’s-Hertogenbosch inbrengt, (na 
afstemming) gaat realiseren.

Wat willen we bereiken?

Een effectieve en stimulerende samenwerking 
tussen de partners in de binnenstad om de ambities 
te realiseren. Per jaar worden doelen en plannen 
vastgesteld door Den Bosch Partners, met daarin ook 
de door de BIZ ’s-Hertogenbosch ingebrachte concrete 
plannen. 

Thema 5
Ontwikkelen en versterken van 
de samenwerking tussen de BIZ 
en de overige partners in Den 
Bosch Partners
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Vanuit de BIZ zullen we onze 
bijdrage aan het samenwerkings-
verband Den Bosch Partners 
leveren. We zien kansen 
om de binnenstad beter en 
aantrekkelijker te maken. 

Anderzijds zullen we de ontwikkelingen bij dit nieuwe 
samenwerkingsverband ook kritisch volgen. We zullen 
onze bijdrages leveren aan de verbetering van de 
sfeergebieden door concrete suggesties.

We zorgen daarbij voor zoveel mogelijk betrokkenheid 
van de eigenaren in dat gebied. Onze budgetten voor 
die verbeteringen die via de BIZ-bijdrage zijn verworven 
zetten we daarbij in, verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering ligt in beginsel bij de binnenstadmanager.

Jaarplan
2023
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Thema             Activiteit      Project

Samenwerking eigenaren        Netwerkbijeenkomsten 
              Onderlinge communicatie   Chainels
              Nieuwsbrieven 
              Data beschikbaar stellen   Ontwikkeling van een 
                     binnenstaddashboard
                     Pandenbank
              Duurzaamheid     Aandacht voor
                     historische panden

Verhogen aantrekkelijkheid binnenstad    Brancheringsprofielen   Per sfeergebied
              Acquisitie nieuwe retail   Bidbook ontwikkelen
              Langdurige leegstand   Tijdelijke activiteiten,
              bestrijden      concrete hulp
              Vergroening     Iconisch groenproject
                     Verticale tuinen
              Gerichte reuring    Cultuur, datastad
              Verrommeling tegengaan   Pilot Kerkstraat fietsen
                     Aanpak scooters 
              Transities van functie   Woningen boven of
                     achter winkels

Acties Sfeergebieden         Ophalen en wegen van   Actieplannen per
              plannen vastgoedeigenaren  sfeergebied/straat
               
                     Gebieden kunnen    
                     aanspraak maken op geld  
                     voor het aanjagen
                     van initiatieven

Bereikbaarheid en parkeren       Aandacht vasthouden   Beleidsbeïnvloeding
              voor bereikbaarheid 

Ontwikkelen BIZ en DBP        Inhoudelijk bijdragen
              aan DBP 
              Toetsen op effectiviteit 
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’s-Hertogenbosch komen uit 
een bijdrage van de eigenaar 
per object. Op basis van de 
afbakening bevat de BIZ 
’s-Hertogenbosch zo’n 950 
objecten. De bijdrage wordt 
bepaald op basis van de WOZ-
waarde. (Tabel op pagina 30).

Het bedrag wordt door de gemeente geïnd. De door 
de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de 
opbrengst van de heffing onder de bijdrage-plichtigen, 
verminderd met de gemeentelijke kosten voor 
invordering van de BIZ.

De BIZ-opbrengsten worden als subsidie overgemaakt 
aan de Stichting BIZ ’s-Hertogenbosch binnenstad en 
komen volledig ten goede aan het uitvoeren van het 
programma van de vastgoedeigenaren. De middelen 
die door de vastgoedeigenaren (via de BIZ) worden 
ingebracht worden gemandateerd en in beginsel 
ondergebracht bij het budget “binnenstadmanagement” 
bij Den Bosch Partners. Dat budget blijft te allen tijden 
budget dat beschikbaar wordt gesteld voor het doel 
verbetering binnenstad.

De BIZ ’s-Hertogenbosch geeft sturing op dat 
budget via dit meerjarenprogramma en de daaruit 
voortkomende jaarprogramma’s.

Meerjaren-
begroting 
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voorlopige inschatting van de verdeling van de uitgaves 
en zal in de komende jaren meer grond onder de voeten 
krijgen.

Thema        Budget per jaar  
         2023 - 2027*
   
1. Versterken samenwerking eigenaren €  10.000,-
2. Verhogen aantrekkelijkheid binnenstad  € 100.000,-
3. Verbeteringen per gebied    € 140.000,-
4. Communicatie en data BIZ   €   20.000,-
5. Organisatiekosten BIZ    €   30.000,-

Totaal            € 300.000,-

* (kan per jaar per thema in het jaarplan nog wijzigen)
 wordt ook geïndexeerd
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g Aanleiding voor dit 
meerjarenplan is de oprichting 
van de BIZ Brede Binnenstad. 
BIZ staat voor Bedrijven 
Investerings Zone. De BIZ is 
zelfstandig en is ook onderdeel 
van Den Bosch Partners. 
DBP is opgericht om de Brede 
Binnenstad verder te verbeteren 
en om onder de aandacht te 
brengen van zoveel mogelijk 
mensen. In Den Bosch Partners 
werken de vastgoedeigenaren 
(via de BIZ), de horeca, de 
retailondernemers en de 
cultuur samen. 

Samenvatting
voor de lezer met 
weinig tijd
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vastgoed in de Brede Binnenstad daar ja tegen zegt 
en bereid is een bijdrage te betalen afhankelijk van 
de waarde per object. Dat geld kan (samen met extra 
middelen van de gemeente) direct ten goede komen aan 
verbeteringen. In totaal is daarvoor jaarlijks 
€ 600.000 beschikbaar. De BIZ houdt daarbij de 
portemonnee in handen. We beschrijven de organisatie. 
Als lid van de BIZ is er (via de Vereniging van Eigenaren 
Centrum) inspraak op alle dossiers, de leden zijn de 
baas.

In hoofdstuk 5 maken we de plannen concreet. We 
kozen voor vijf thema’s en werken daarvoor de concrete 
plannen uit: 1. Versterking van de samenwerking 
tussen eigenaren 2. Verhogen aantrekkelijkheid Brede 
Binnenstad 3. Specifieke acties sfeergebieden 4. 
Bereikbaarheid en parkeren en 5. Ontwikkelen en 
versterken samenwerken binnen Den Bosch Partners.

Hoofdstuk 6 bevat het jaarplan 2023. In hoofdstuk 
7 vindt u de meerjarenbegroting van de BIZ, die een 
exploitatie van 300.000 behelst.

We zijn er vast van overtuigd met de BIZ een instrument 
op te richten waar de stad beter van wordt en daarmee 
ook iedere betrokken vastgoedondernemer. We zijn 
Samen Eigenaar
 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft bewust een 
stap opzijgezet om meer initiatief bij betrokken 
partijen te leggen en de slagkracht te vergroten. Via 
de BIZ ’s-Hertogenbosch hebben vastgoedeigenaren 
van publieksgericht vastgoed een directere invloed 
op zowel plannen als uitvoering. DBP werkt als 
uitvoeringsorganisatie voor de BIZ.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene 
trends en ontwikkelingen in binnensteden. De 
bestedingspatronen van consumenten veranderen. 
De binnenstad verandert van “Place to buy” in “Place 
to be”. De binnenstad moet dan ook mee veranderen 
om aantrekkingskracht te blijven uitoefenen op de 
(potentiële) bezoeker.
’s-Hertogenbosch heeft daarbij hele goede 
uitgangspunten maar kan niet achteroverleunen en zal 
dynamischer moeten omgaan met het veranderend 
publieksgedrag.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de BIZ zich verhoudt 
tot de organisatie van Den Bosch Partners. De 
opdracht aan Den Bosch Partners komt voort uit de 
nota “Economisch perspectief Brede Binnenstad”. 
Den Bosch Partners komt in oktober 2022 met 
een beleidsplan met concrete doelen rond City 
Branding, City Marketing en City Making voor de BIZ 
’s-Hertogenbosch.

In het opvolgende hoofdstuk gaan we in op 
samenwerking. Als vastgoedeigenaren kunnen we 
onderling kennis uitwisselen, de belangen gezamenlijk 
verdedigen, verbeteringen doorvoeren en met andere 
partijen slagvaardig problemen aanpakken. Een 
Bedrijven Investerings Zone, kortweg BIZ is daarvoor 
de meest geschikte vorm. Die BIZ (een vereniging) komt 
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heeft hele goede 
uitgangspunten, 
maar kan niet
achteroverleunen 
en zal 
dynamischer
moeten omgaan 
met het
veranderend
publieksgedrag.”
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BedrijvenInvesteringsZone

Bedrijfsplan 2023-2027

Meerjarig bedrijfsplan
2023-2027

voor een op te richten
BedrijvenInvesteringsZone

Vereniging van Eigenaren Centrum 
’s-Hertogenbosch


