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Inleiding  
 
Het bestuur van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (SPBS) heeft 

het initiatief genomen voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Met dit 

Businessplan (BIZ-plan) informeert de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering u over wat zij 

met een BIZ willen bereiken (doelstellingen) en op welke wijze wij dit denken te kunnen 

realiseren (activiteiten en organisatie). 

Aanleiding en achtergrond 
De uitvoering van parkmanagement door SPBS kent diverse successen, het is echter niet 
eenvoudig om zowel projecten uit te voeren, als ook participanten te werven en te behouden. 
Er is sprake van veel zogenaamde ‘free riders’ waardoor de kosten vooral worden gedragen 
door de ondernemers die wel bereid zijn bij te dragen aan het collectief.  
Daarnaast wordt de terugtrekkende overheid steeds meer zichtbaar, hetgeen voor lange 
termijn-denkers wellicht logisch mag heten, maar voor veel korte termijn-denkers onrendabel 
kan zijn en daarmee mogelijk pijnlijke gevolgen zal hebben. 
 
Deze ontwikkelingen voorspellen grote gevolgen voor het continueren/waarborgen van de 
kwaliteit van het bedrijventerrein. Er is een reële kans dat het parkmanagement in zijn 
huidige vorm niet meer houdbaar is. Hiermee komt de toekomstbestendigheid van het 
bedrijventerrein nog verder in het geding en ligt verpaupering op de loer. Met alle gevolgen 
van dien voor het vestigingsklimaat, de waarde van het (bedrijfs)vastgoed en de lokale 
economie. 
 
Uit interviews, enquêtes en bijeenkomsten blijkt er wel degelijk behoefte te zijn aan een 
integrale aanpak, maar deze dient, mede door de huidige economische ontwikkelingen, op 
andere wijze ingevuld te worden dan SPBS vandaag de dag doet.  
 
Het bestuur van SPBS heeft naar aanleiding hiervan besloten een traject in te zetten om te 
komen tot een ondernemersfonds in de vorm van een BIZ. Bij het realiseren van een BIZ is 
de inzet van professioneel parkmanagement voor de komende vijf jaar geborgd en kunnen 
ondernemers samen investeren in het behouden van het gewenste kwaliteitsniveau op het 
bedrijventerrein.  
 
Doelstelling 
Dit Businessplan heeft tot doel inzicht te geven in de doelstellingen en de activiteiten die bij 
een BIZ aan de orde zijn. In eerste instantie geeft het plan een korte toelichting op het BIZ 
instrument, als ook op de afbakening van het plangebied. De kosten zijn vervolgens in beeld 
gebracht, de heffingsgrondslag is beschreven en de BIZ-bijdrage is bepaald.Tevens worden 
de werkwijze en de organisatiestructuur omschreven.  
 
Middels de BIZ werken alle ondernemers en eigenaren in het gebied samen om te komen tot 
het gewenste kwaliteitsniveau. Door de grotere collectiviteit wordt een krachtige impuls 
gegeven aan het imago en promotie van het bedrijventerrein. Vanzelfsprekend draagt een 
integrale samenwerking zorg voor een grotere slag- en daadkracht van de (individuele) 
ondernemers en ontstaat een krachtige alliantie met een sterkere belangenbehartiging tot 
gevolg.  
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Algemene informatie over de BIZ 
 

De BIZ is een wettelijk instrument om te komen tot een ontwikkelingsfonds, dat het voor 
ondernemers en eigenaren mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van 
de bedrijfsomgeving. Tevens biedt de BIZ diverse kansen en mogelijkheden om vanuit het 
collectief de slag- en daadkracht van de gevestigde ondernemers te vergroten.  
 
Voorwaarde bij de totstandkoming van een BIZ is dat de meerderheid van de betrokken 
ondernemers/eigenaren instemt met de BIZ (het BIZ-plan en de uitvoeringsovereenkomst). 
 
De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdrage te innen en controleert de 
(financiële) gang van zaken van de uitvoerende organisatie (de BIZ-stichting). 
 
Voordelen van de BIZ 

Sinds jaar en dag staat de locatie bovenaan het lijstje van vestigingscriteria. Voor het 

bedrijfsleven is de kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving dan ook van grote waarde. 

Hierin hebben eigenaren van vastgoed, ondernemers, medewerkers, klanten en andere 

partners allen hun belang. De BIZ levert hier een belangrijke bijdrage aan. Enkele voordelen 

van de BIZ zijn: 

- Directe inspraak op kwaliteit en inzet overheidsmiddelen; 
- Gezamenlijke projecten realiseren ter verbetering van de kwaliteit, uitstraling en 

toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein; 
- Creëren van extra kansen en mogelijkheden ter verbetering van de 

concurrentiepositie van het gebied als vestigingsplaats; 
- Vergroot de coördinatie van de regionale slagkracht van het collectief door 

samenwerking met andere BIZ-gebieden;  
- Vergroot de daadkracht van het collectief en versterkt de samenwerking van 

ondernemers; 
- Verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein. Ondermeer door het 

realiseren van professionele camerabeveiliging met kentekenregistratie bij de in- 
en uitgangen van het bedrijventerrein en het behouden van het KVO keurmerk. 

 
Totstandkoming van de BIZ 
De formele fase tot oprichting van een BIZ bestaat uit (1) de oprichting van een stichting of 
vereniging, (2) het opstellen van een BIZ-plan en het sluiten van een 
uitvoeringsovereenkomst (3) het vaststellen van een verordening (4) een draagvlakmeting en 
(5) de inwerkingtreding van de verordening.  
 
Alle bijdrageplichtige ondernemers mogen hun stem uitbrengen. Bij voldoende draagvlak 
treedt de verordening in werking. Er is voldoende draagvlak indien: 

- minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht; 
- van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van de BIZ is; 
- de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. 

 
De gemeente gaat de BIZ-bijdrage innen bij de bijdrageplichtigen en verstrekt het totale 
bedrag als subsidie aan de BIZ-stichting, die daarmee het plan uitvoert. Vooralsnog 
gaan we er vanuit dat de gemeente hiervoor geen perceptiekosten in rekening brengt.  
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Gebiedsafbakening 
 
De bedrijven investeringszone (BIZ) betreft het volgende gebied:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bijdrageplichtigen zijn alle gebruikers van objecten die gekarakteriseerd zijn als niet-
woning, vallend binnen het BIZ gebied. Bij leegstand wordt de eigenaar van het object 
gezien als de gebruiker. Het BIZ gebied Halfweg-Molenwatering is als volgt afgebakend en 
omvat de volgende straten: 
 
Bohrweg, Boyleweg, Curieweg, Daltonweg, Dopplerweg, Edisonweg, Einsteinweg, 

Faradayweg, Fermiweg, Hofweg, Kelvinweg, Laanweg, Lorentzweg, Malledijk (m.u.v. # 

2,3,4,6,8,10,12,14,16)  Newtonweg, Ohmweg, Pascalweg, Puntweg, Röntgenweg, 

Stevinweg en de Wattweg. 

 
 
  

Toelichting op de gebiedsafbakening: 

Het Pro Delta terrein en de aanwezige school vallen niet binnen de BIZ. Reden 

hiervoor is dat Pro Delta al onderdelen van de BIZ-activiteiten op haar terrein 

uitvoert. Het PENTA college CSG Scala is vooralsnog buiten de BIZ gehouden 

omdat er geen sprake is van een bedrijf/ondernemer.  



5 

Uitgangspunten 
 
De BIZ Halfweg-Molenwatering richt zich op de volgende onderwerpen: 

1. Collectieve camera beveiliging bij de in- en uitgangen van het bedrijventerrein; 

2. Schoon, heel en veilig; 

3. Collectieve belangenbehartiging; 

4. Bereikbaarheid; 

5. Duurzaamheid; 

6. Huisvesting en bedrijvenloket;  

7. Terreinmarketing en promotie; 

8. Organisatie en communicatie. 

 

Activiteitenplan 
 
Het activiteitenplan (bijlage 2) geeft per onderwerp aan welke activiteiten uitgevoerd worden 
binnen de BIZ. In navolgende vindt u een beschrijving op hoofdlijnen. 
 
Collectieve camera beveiliging 
De BIZ zorgt er voordat er bij de in- en uitgangen op het bedrijventerrein een geavanceerd 
camera systeem met kentekenregistratie wordt geïnstalleerd, welk wordt aangesloten op een 
meldkamer. De veiligheidsbeleving op het terrein zal hierdoor sterk verbeteren. 
 
Schoon, heel en veilig 
Alle gebruikers van het bedrijventerrein hebben een groot belang bij een schoon, heel en 
veilige openbare ruimte. De activiteiten die in het kader van het KVO (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) worden uitgevoerd borgen dit belang. Deze activiteiten worden onder de BIZ 
gecontinueerd. In de uitvoeringsovereenkomst met het College van Burgemeester en 
Wethouders dient de inzet in het KVO-traject door de gemeente te worden vastgelegd, 
aangezien een deel van deze activiteiten publieke taken betreffen. 
 
Tijdens het Donkere Dagen Offensief (DDO) brengt de parkmanager samen met politie en 
gemeente onaangekondigde bezoeken aan ondernemers. Dit team adviseert de bedrijven 
over het doen van aangiftes, het inschakelen van Burgernet en geeft verbeterpunten ten 
aanzien van de beveiliging van bedrijfspanden.  
 
In 2015 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een Centraal Informatie Punt (CIP) 
t.b.v. integrale veiligheid. Binnen de BIZ wordt deze ontwikkeling voortgezet. De 
parkmanager organiseert oefeningen op het gebied van incidenten- en rampenbestrijding.  
 
De parkmanagement organisatie houdt tweewekelijks een inspectieronde waarbij gekeken 
wordt naar het zgn. ‘groen- en grijs’ onderhoud. Insteek hiervan is de kwaliteit van de 
dienstverlening te borgen. 
 
Collectieve belangenbehartiging 

De BIZ zet zich in voor het belang van alle ondernemers op het bedrijventerrein. Hierbij is de 

parkmanager het eerste aanspreekpunt en intermediair richting (semi)overheden en overige 

partijen. Het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de ondernemers op Halfweg-

Molenwatering is een belangrijke taak van de parkmanager. Denk hierbij aan: wijzigingen in 

het bestemmingsplan, infrastructurele werken, relatie met het havengebied, 

onderzoeken/aanvragen subsidies en het tegengaan van leegstand en verpaupering. 
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Bereikbaarheid 
De BIZ zet zich in voor de optimalisatie van de algehele bereikbaarheid van het gebied. 
Tevens wordt er actief aan de huidige parkeerproblematiek gewerkt. Daarnaast worden 
belangen behartigd bij (semi)overheden ten aanzien van knelpunten rond bijvoorbeeld de 
Hartelbrug en/of de Botlektunnel. 
 
Duurzaamheid 

De BIZ neemt deel aan de Duurzaamheidskring Spijkenisse en biedt ondersteuning. 

Daarnaast zijn er collectieve acties rond energiebesparing. Tevens wordt er een 

deelmarktplaats geïnitieerd, dit is een online platform waar overcapaciteit van producten en 

diensten samenkomen. Daarnaast wordt er sociale cohesie gecreëerd en blijven de 

ondernemers geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid / maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Huisvesting en Bedrijvenloket 
In het kader van de herkenbaarheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid, is het van belang dat 
het toekomstige parkmanagement fysiek aanwezig is in een bedrijfslocatie op het terrein 
HW-MW. Uitgangspunt hierbij is dat de parkmanagement organisatie ten minste twee dagen 
per week personele bezetting garandeert op deze locatie. Tevens dient er op de website een 
digitaal bedrijvenloket te worden gebouwd. 
 
Terreinmarketing en promotie 

Om het terrein te promoten wordt er een interactieve website ontwikkeld waar ondernemers 

hun onderneming kunnen presenteren. Dit wordt ondersteund door een Halfweg-

Molenwatering magazine, sociale media en het beheer van een APP. Tevens zullen er 

persberichten en artikelen over successen op het terrein worden opgesteld en onder de 

aandacht gebracht. 

Organisatie en Communicatie                                                                                                          

Per jaar worden ten minste twee ondernemersbijeenkomsten en vier 

bestuurdersvergaderingen georganiseerd. Tevens wordt de bestaande structuur van de 

website SPBS in stand gehouden en vindt er regelmatig communicatie plaats middels 

digitale nieuwsbrieven.  
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Organisatie structuur en werkwijze 
 
Ten behoeve van de uit te voeren activiteiten en de te maken afspraken met de gemeente 
Nissewaard dient een BIZ-stichting te worden opgericht. Op 30 juli jl. heeft hiervoor een 
eerste overleg plaatsgevonden. 
 
In bijlage 2 is het Startdocument van deze nieuwe stichting opgenomen. Hierin vindt u de 
omschrijving van de ambitie en de hoofddoelstellingen van de Stichting BIZ Halfweg-
Molenwatering i.o. 
 
Het bestuur van de BIZ-stichting wordt gevormd door vijf personen en bestaat uit: 
 

Naam  Functie  

Gerard de Haan Voorzitter 

Frederik Reimers Penningmeester 

Daan van der Ent Secretaris 

Nel van ’t Hof Algemeen bestuurslid 

Ronald van der Vlies Algemeen bestuurslid 

 

Het bestuur heeft tot taak een BIZ-plan, inclusief meerjarenbegroting op te stellen voor de 
periode 2016 t/m 2020. Het BIZ bestuur zal het activiteitenplan en de begroting jaarlijks 
opstellen en deze - voorafgaand aan het subsidiejaar - voorleggen aan de gemeente. 
 
Naast de uitvoering van BIZ-activiteiten moeten er ook interne werkzaamheden uitgevoerd 

worden. Deze worden eveneens in het activiteitenplan opgenomen. Voorbeelden hiervan 

zijn: 

 Reguliere overlegsituaties; 

 Jaarverslaggeving van het voorafgaande jaar; 

 Ledenbeheer; 

 Jaarplan van het komende jaar; 

 Financiële administratie. 

Parkmanagement 

Het bestuur ziet toe op een correcte uitvoering van het BIZ-plan door een professionele 

parkmanagement organisatie. De huidige structuur van parkmanagement zal worden 

gecontinueerd. Hierin is de parkmanager het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, 

gemeente en overige stakeholders. De parkmanager coördineert de BIZ-activiteiten, geeft 

leiding aan de diverse projecten en legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.  
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Begroting 
 
De BIZ-stichting wil een stevige basis neerleggen voor de komende jaren. Deze inzet komt 
neer op de eerder benoemde activiteiten die per onderdeel worden genoemd met een te 
reserveren bedrag per onderdeel voor een periode van vijf jaar. 
 

Inkomsten 2016 -2020 (per jaar) 

Bijdragen ondernemers/eigenaren € 140.000,00 

Minus 10 %  onvoorzien €   14.000,00       -/- 

Totale inkomsten € 126.000,00 

  

Uitgaven / kosten 2016 -2020 (per jaar) 

Uitvoering activiteitenplan door 
Parkmanagement (bestaande uit): 

- Collectieve camera beveiliging 
- Schoon,  heel en veilig 
- Collectieve belangenbehartiging 
- Bereikbaarheid 
- Duurzaamheid 
- Terreinmarketing en promotie 
- Organisatie en Communicatie, incl. 

sociale media, website. 

 
€ 116.00,00 

Huisvesting en beheerskosten €   10.000,00         +/+ 

 
Totale uitgave /kosten 

 
€ 126.000,00 

 
Toelichting: In bijlage 2 vindt u een nadere specificatie van de activiteiten die door het 
Parkmanagement worden uitgevoerd. 
 
Bovenstaande begroting gaat bij de inkomsten uit van de basisgegevens, zoals die in 2015 

door de gemeente zijn verstrekt (aantal heffingsplichtigen en de WOZ-waarde van de 

gebouwen, met peildatum 1 januari 2015).  

In dit businessplan is ervoor gekozen om de BIZ-bijdrage over de gehele looptijd van de 

eerste BIZ (2016-2021) gelijk te houden, uitgaande van de WOZ-waarde 2015, tenzij er 

sprake is van een nieuw gevestigde onderneming. Er vindt geen jaarlijkse indexering plaats.  

De begroting er van uit dat de gemeente geen kosten in rekening brengt voor de inning en 

het verstrekken van de subsidie. In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. Deze 

post in ondermeer bedoeld om eventuele oninbare aanslagen op te kunnen vangen.   

Toelichting inkomsten 
Bij gemeentelijke verordening wordt bepaald dat de BIZ-bijdrage wordt geheven bij de 
gebruikers. De wet verstaat hieronder diegene die bij het begin van het kalenderjaar in de 
BIZ gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruiken. Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar 
geen gebruiker kent wordt in de gemeentelijke verordening opgenomen de van de gebruiker 
te heffen BIZ-bijdrage te innen van de eigenaar.  
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Toelichting BIZ-bijdrage per bijdrage plichtige 
De kostenverdeling is op basis van een gestaffelde WOZ-waarde. Deze manier van 
kostenverdeling is eerlijk en goed toepasbaar. De WOZ-waardebepaling is een al bestaand 
instrument dat door de gemeente wordt gehanteerd bij het heffen van de zgn. 
Onroerendzaakbelasting (OZB). 
 

WOZ waarde BIZ-bijdrage 

Van Tot per jaar 

 € -   € 250.000,00  
 € 250,00  

 € 250.000,00   € 500.000,00  
 € 500,00  

 € 500.000,00   € 1.000.000,00  
 € 700,00  

 € 1.000.000,00   € 5.000.000,00  
 € 950,00  

 > € 5.000.000   € 1.500,00  
  

 

De gemeente draagt zorg voor de inning van de BIZ-bijdrage. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van het bestaande OZB instrument. De gemeente zal de gelden kosteloos incasseren en als 

subsidie uitkeren aan de BIZ-stichting. De BIZ-stichting legt jaarlijks verantwoording over de 

besteding van de gelden afleggen aan alle eigenaren/gebruikers en aan de gemeente. 

Risico inkomsten 
De risico’s van schommelingen in de jaarlijkse inkomsten ten gevolge van de ontwikkeling 
van de WOZ-waarde wordt weggenomen door de WOZ-waarde te fixeren op 1 januari 2015 
en deze voor de hele periode (2016-2021) te hanteren voor het vaststellen van de BIZ-
bijdrage.  
 
In geval van oninbare heffingen en langlopende bezwaarprocedures kunnen er risico’s 
optreden met betrekking tot de hoogte van de inkomsten. Hiervoor is in de begroting een 
post opgenomen. 
 

Toelichting uitgaven 

De uitgaven hebben betrekking op de activiteiten uit dit plan.  

De BIZ-stichting kan de BTW van de uitgaven terugvorderen indien alle heffingsplichtigen 

BTW aftrek hebben. Indien er heffingsplichtigen zonder BTW-aftrek zijn, komen uitgaven ter 

grootte van hun aandeel in de BIZ-bijdrage niet voor BTW aftrek in aanmerking. Bij werken in 

de openbare ruimte, waarvan het bezit later over gaat in handen van de gemeente, kan de 

BTW voor compensatie in aanmerking komen als het past in de regels van het BTW 

compensatiefonds. 

Het tempo van de uitgaven voor de activiteiten is zo verdeeld dat de uitgaven de inkomsten 

per jaar niet overtreffen en op het eind van de periode (afgezien van de buffer, zie volgende 

punt) op saldo 0 (nul) eindigt. 

De begroting is exclusief een buffer van 10% van de totale heffing per jaar, voor de gevolgen 

van toegekende bezwaren en oninbare bijdragen. 

  



10 

Indien aan het eind van een subsidieperiode (zijnde een jaar) een deel van de op die periode 

betrekking hebbende BIZ-subsidie niet is besteed, kan na instemming van de gemeente dat 

deel worden verschoven naar de volgende periode. Als dit plaats vindt na vijf jaar en er geen 

tweede BIZ-periode komt, zal de BIZ-stichting het niet-bestede bedrag, na aftrek van alle 

door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan de heffingsplichtigen 

die voor de laatste subsidieperiode de BIZ-bijdrage hebben betaald. 

 
Totstandkoming  
Het Businessplan BIZ-Halfweg/Molenwatering is opgesteld door de werkgroep BIZ van de 
SPBS. De werkgroep BIZ bestaat uit de volgende leden: 
 

Gerard de Haan (voorzitter werkgroep, namens bestuur SPBS) 
Ton den Exter (gemeente Nissewaard)  
Peter in ’t Veld (gemeente Nissewaard) 
Denise  Enriquez (Ecoplanet / Parkmanagement SPBS) 
Michel Burger (Ecoplanet / Parkmanagement SPBS) 
Boyd Bartels (Ecoplanet / Parkmanagement SPBS) 
Daan van der Ent (ondernemer HW/MW) 
Nel van ’t Hof (ondernemer HW/MW) 
Ronald van der Vlies (ondernemer HW/MW) 
Roy en Verduyn (ondernemer HW/MW) 
Arie van Gorsel (namens bestuur SPBS) 
 

 

Auteurs Businessplan: 

Peter in ’t Veld, regisseur ondernemerssamenwerking, gemeente Nissewaard; 

Boyd Bartels, parkmanager SPBS / Eco-planet; 

Michel Burger, afstudeerder bedrijfseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. 
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Stichting                                                                       
                                              Halfweg-Molenwatering 

 

 

Bijlage 1: Startdocument t.b.v. Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM) 

 

 

Inleiding 

In het kader van het voornemen om op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering een 

Bedrijven Investeringszone (BIZ) in te stellen is het noodzakelijk een Stichting op te richten. 

In dit document worden de hoofdlijnen (ambitie, doelstelling, te vormen bestuur e.d.) voor 

deze nieuwe Stichting weergegeven. 

 

Naam van de Stichting 

Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM) 

 

Ambitie 

De SBHM streeft er naar de organisatiegraad op het bedrijventerrein duurzaam te 

versterken. De Stichting is van, voor en door ondernemers. Ondernemers die door krachtige 

samenwerking een optimale bijdrage leveren aan de economische waarde van het 

bedrijventerrein en samen de ambitie hebben het bedrijventerrein aantrekkelijker en veiliger 

te maken.  

 

De doelstellingen en activiteiten zijn complementair aan de activiteiten die de gemeente 
Nissewaard al uitvoert met betrekking tot dit BIZ gebied. Dat wil zeggen, dat de BIZ-
activiteiten de activiteiten van de gemeente niet vervangen.  

 

De Stichting is echter ambitieus en zal met de gemeente in gesprek gaan over de 
mogelijkheden om in de toekomst onderdelen van de gemeentelijke taken bij de Stichting 
onder te brengen. Vanzelfsprekend kan hier alleen sprake van zijn indien daarmee een 
efficiency voordeel kan worden gehaald, de kwaliteit van de openbare ruimte op het 
bedrijventerrein verbetert en er geen verhoging van de BIZ-bijdrage optreedt.  
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Doelstelling(en) 

De totale WOZ-waarde van alle bedrijven op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering 
bedraagt € 406.697.000,00 (peildatum 1 januari 2015). Voor de eigenaren en gebruikers is 
het daarom van groot belang dat de kwaliteit van de openbare ruimte is geborgd, er sprake is 
en blijft van een gunstig vestigingsklimaat en dat de belangen van alle ondernemers op een 
juiste wijze worden behartigd. 
 

De SBHM heeft daarom als hoofddoelstelling:  

 kwaliteitsbehoud en kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein; 

 versterking van het vestigingsklimaat en bevordering van de 

economische ontwikkeling van het bedrijventerrein; 

 optimalisatie van de belangenbehartiging van het bedrijventerrein. 

 

 

Reikwijdte en werkwijze  

De activiteiten van de Stichting zijn vastgelegd in een Businessplan en een daaraan 

gekoppeld jaarlijks activiteitenplan, met bijbehorende begroting. Het betreft activiteiten in de 

openbare ruimte en op internet die zijn gericht op het bevorderen van:  

 de leefbaarheid en/of veiligheid op het bedrijventerrein; 

 de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein; 

 de economische ontwikkeling van het bedrijventerrein.  

 

In het kader van de Wet op de Bedrijveninvesteringszone gaat het bestuur van de Stichting 

een uitvoeringsovereenkomst aan met het College van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Nissewaard.  

De gemeenteraad van de gemeente Nissewaard stelt een BIZ-verordening vast waarin o.a. 

de gebiedsbepaling, de heffingsgrondslag, de BIZ-bijdrage, de wijze van heffing, e.d. is 

opgenomen.  

De Stichting wordt pas operationeel (uitvoeren van activiteitenplan) op het moment dat uit 

een formele stemming onder de ondernemers/eigenaren is gebleken dat er voldoende 

draagvlak bestaat v oor de instelling van een BIZ.  

 

Stichtingsbestuur 

Ter voorbereiding op de uitvoeringsovereenkomst en de inwerkingtreding van de BIZ is een 

stichtingsbestuur (in oprichting) aangesteld, bestaande uit:  

Gerard de Haan  Voorzitter          

Frederik Reimers  Penningmeester 

Daan van der Ent  Secretaris 

Nel van ’t Hof   Algemeen bestuurslid 

Ronald van der Vlies  Algemeen bestuurslid 
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Met uitzondering van de voorzitter zijn alle bestuursleden ondernemers op het 

bedrijventerrein Halfweg Molenwatering. Er is gekozen voor een onafhankelijke voorzitter 

met kennis van zaken betreffende het BIZ-traject en die een sterke binding heeft met het 

bedrijventerrein. Gelet op de diversiteit aan belangen van ondernemers op het 

bedrijventerrein, het proces richting de gemeente, de aard en omvang van de bestuurlijke 

taken, etc., is het van belang het profiel van de voorzitter voor de toekomst te borgen. Dit 

geldt ook voor het uitgangspunt dat de andere vier bestuursleden ondernemers zijn met een 

bedrijf op het gebied Halfweg-Molenwatering. Deze vier bestuursleden kiezen gezamenlijk 

een onafhankelijke voorzitter. 

 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 (drie) jaar en kunnen deze termijn 

desgewenst nog eenmaal verlengen. Om voldoende vernieuwing en continuïteit in het 

bestuur te waarborgen wordt een rooster van aftreden opgesteld. Deze afspraken worden in 

de Statuten opgenomen.  

 

Vastgesteld te Spijkenisse, in de oprichtingsvergadering  d.d. woensdag 5 augustus 2015. 
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Stichting                                                                       
                                              Halfweg-Molenwatering 

 

 

Bijlage 2:  Activiteitenplan  

 

 

1  Veilig 

1.1 Camerabeveiliging bij in- en uitgang, incl. kentekenregistratie en meldkamer 
1.2 Behoud Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), uitvoeren plan van aanpak KVO 
1.3 Uitvoeren schouw en coördinatie / toezicht op vervolgacties 
1.4  Donkere dagen offensief   
1.5 Organisatie en voorbereiding gezamenlijke oefening integrale veiligheid  
 

2  Schoon en Heel 

2.1 Uitvoeren Inspectieronden (tweewekelijks) grijs en groen onderhoud 
2.2. Opruimen zwerfafval en verwijderen graffiti (frequent) 
2.3 Centraal loket voor onderhoud wegen, groen, verlichting e.d.  
 

3  Bereikbaarheid  

3.1 Eenduidige bewegwijzering (coördinatie en aanspreekpunt) 
3.2 Aanpak parkeerproblematiek (coördinatie en aanspreekpunt) 
3.3 Belangbehartiging richting overheden bij knelpunten (bv. Hartelbrug) 
 

4  Collectieve belangenbehartiging  bij 

4.1  Bestemmingsplan en andere relevante ruimtelijke wet- en regelgeving 
4.2  Infrastructurele werken  
4.3 Relatie onderhoud havengebied en bijwonen andere overleggen 
4.3  Onderzoek naar, ondersteuning bij en het aanvragen van subsidies 
4.4. tegen gaan verpaupering en leegstand 
 

5  Duurzaamheid 

5.1 Collectieve acties en projecten op het gebied van energiebesparing en 
mogelijkheden zonne-energie  

5.2 Ondersteuning en deelname aan duurzaamheidskring Spijkenisse 
5.3. Initiëren deelmarktplaats (on-line platform voor vraag en aanbod) 
5.4 Kennisdelen en ondersteuning bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 

 



15 

6  Terreinmarketing en promotie  

6.1 Interactieve website bedrijventerrein met bedrijfspresentaties en promotie 
materiaal   

6.2 Magazine bedrijventerrein Halfweg Molenwatering  
6.3. Beheer sociale media en gebied APP Halfweg Molenwatering  
6.4 Vervullen rol accountmanager en initiëren B2B 
 

7  Organisatie en Communicatie 

7.1 Realiseren parkmanagement (PM) en uitvoeren activiteitenplan    
7.2 Verzorgen jaarplannen en jaarrekening Biz-stichting 
7.3  Organisatie bestuursvergaderingen (4x per jaar) 
7.4 Organiseren twee ondernemersbijeenkomsten 
7.5. verzorgen BIZ-nieuwsbrief (3 x per jaar) 
7.6. Realiseren zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk  PM  gevestigd op het 

bedrijventerrein (huisvesting en bedrijvenloket) 
7.7. Beheren en actueel houden Website van de BIZ-stichting.  

 


