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• Een BIZ komt er alleen als er aantoonbaar 
draagvlak is voor de gezamenlijke plannen

• Bij aangetoond draagvlak betalen alle 
eigenaren van commercieel vastgoed met een 
publieksgerichte functie in de Brede Binnenstad 
een bijdrage aan de gezamenlijke plannen. Deze 
bijdrage geldt per WOZ- object

• Als de BIZ is ingesteld heeft elke pandeigenaar 
een even zware stem, ongeacht de grootte of 
waarde van het pand

• De BIZ wordt opgericht voor een periode van 5 
jaar, in het vijfde jaar vindt een evaluatie plaats 
en moet opnieuw draagvlak worden aangetoond

 

Wat kan de BIZ voor ú betekenen?

Door samen de regie in handen te nemen bij de
ontwikkeling van onze Brede Binnenstad: 

• Verbeteren we het vastgoedrendement en de 
verhuurbaarheid van onze panden

• Voorkomen we structurele leegstand door 
actieve acquisitie en leegstandsbeheer

• Delen we kennis over verschillende thema’s 
zoals duurzaamheid, parkeren en bereikbaarheid

• Maken we onze Brede Binnenstad nóg 
aantrekkelijker om te winkelen, werken, 
bezoeken en wonen 

Bijdrage per WOZ-object per jaar

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

De thema’s waarin door de
BIZ-vastgoed wordt geïnvesteerd 

• Versterking van de samenwerking tussen eigenaren
• Verhogen van de aantrekkelijkheid van de Brede 

Binnenstad
• Specifieke activiteiten en projecten voor de 

sfeergebieden
• Versterking samenwerking tussen de BIZ en de 

overige partners in ‘s-Hertogenbosch
• Bereikbaarheid en parkeren

Draagvlak 

De BIZ Brede Binnenstad  kan alleen worden 
ingesteld als 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:
• minimaal 50% van de WOZ-objecten een stem 

heeft uitgebracht; én
• 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de 

invoering is; én
• de voorstemmers meer WOZ-waarde 

vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

De belangrijkste kenmerken van
een BIZ samengevat:
• Het initiatief voor het oprichten van een BIZ ligt 

bij de vastgoedeigenaren
• De BIZ is van, voor en door vastgoedeigenaren 

in de Brede Binnenstad van ’s-Hertogenbosch
• Vastgoedeigenaren bepalen straks met elkaar 

welke projecten en activiteiten worden uitgevoerd
• De plannen gelden voor een afgebakend gebied 

(historische binnenstad, ’t Zand, Paleiskwartier, 
Innovatiedisctrict, EKP-terrein, Bossche 
Stadsdelta)
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In 2022 is de Stichting Den Bosch Partners van 
start gegaan. In de Stichting gaan Binnenstadsma-
nagement en Citymarketing samen. 

De stichting heeft tot doel om ’s-Hertogenbosch 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 gezamenlijke partijen waarbij de 
ondernemers bijdragen aan de gezamenlijke 
projecten en activiteiten uit de opbrengsten uit de 
reclamebelasting die al tien jaar loopt via het SOCH 
en de vastgoedeigenaren uit de opbrengsten van de 
nog in te stellen BIZ-Vastgoed ’s-Hertogenbosch.

Vragen?

 
Indien u vragen heeft of actief mee wilt denken met 
de werkgroep kunt u mailen naar:
info@vve-centrum-shertogenbosch.nl of
info@denboschpartners.nl

U kunt ook deelnemen aan het 
communicatieplatform Chainels. Chainels is 
speciaal ontwikkeld om - in een veilige omgeving - 
gemakkelijk te kunnen overleggen met en informatie 
uit te wisselen met alle vastgoedeigenaren in de 
Brede Binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.

Scan de QR-code.

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 
met een publieksgerichte functie in 
de Brede Binnenstad.

Met het instellen van een BIZ 
worden gezamenlijke plannen 
voor de vastgoedsector opgesteld 
die ook gezamenlijk worden 
gefinancierd. Dat wil zeggen dat, 
bij aangetoond draagvlak, alle 
vastgoedeigenaren binnen het 
afgebakende gebied financieel 
gaan bijdragen aan de gezamenlijke 
projecten en activiteiten.

De gemeente heeft zich bereid 
verklaart om via Den Bosch Partners  
het bedrag voor verbetering van 
de binnenstad dat via de BIZ wordt 
opgehaald, te matchen.


