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Bl-zone Handelskade 2018

Voorgesteld besluit

1. de verordening "Bl-zone Handelskade" vast te stellen;
2. de begroting "Bl-zone Handelskade" conform voorstel te wijzigen, de lasten en
baten daarmee te verhogen naar een bedrag van € 20.000,- en dit
budgetneutraal te verwerken in begroting;
3. bovengenoemde begrotingswijziging te verwerken in de eerste
verzamelwijziging 2018.
Samenvatting

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 door middel van de Wet op de
bedrijveninvesteringszones (wet Bl-zones) de bevoegdheid om een gebied aan te
wijzen waarbinnen een bestemmingsheffing (de Bl-zone bijdrage) mag worden
geheven.
De ondernemers op het bedrijfsterrein Handelskade hebben samen met de
gemeente het initiatief genomen om tot oprichting te komen van Bedrijven
investerings Zone "Handelskade". De ondernemers hebben hun ambities vertaald in
een plan van aanpak, met activiteiten en begroting. Ook zijn de noodzakelijke
stappen genomen om aan de eisen van de wet Bl-zones te kunnen voldoen.
IMu de informele fase is afgerond, moeten er ook formeel stappen worden gezet om
de Bl-zone per 1 januari 2018 te kunnen oprichten: het aangaan van een
uitvoeringsovereenkomst, het vaststellen van de verordeningen, het organiseren
van de draagvlakmeting en - bij positief resultaat van voornoemde meting - het in
werking laten treden van de hiervoor genoemde verordening.
Inleiding

Op Louterbloemen is sinds 2012 een Bl-zone actief. Deze Bl-zone onlangs verlengd
tot 2022. Ook op Krabbepolder is inmiddels een Bl-zone actief. De samenwerking
tussen het Bl-zone-besturen en de gemeente is proactief, zakelijk en respectvol.
Meeliftend op het succes van beide Bl-zones hebben ook de ondernemers op de
Handelskade het plan opgevat om op hun terreinen een Bl-zone op te richten. Er is
een bestuur opgericht van enkele jonge ondernemers. Het bestuur heeft zich de
afgelopen tijd ingespannen om alle ondernemers voor het plan te enthousiasmeren.
Het Bl-zone bestuur is er na een inventarisatieronde van overtuigd dat hun plan
kan rekenen op enthousiasme en draagvlak onder de betrokken ondernemers.
De bestuurders hebben in hun plan van aanpak beschreven wat zij op de thema's
"schoon, heel en veilig" de komende vier jaar willen bereiken. In de
uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken tussen de gemeente en de
ondernemers vastgelegd.
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De juridische grondslag van de heffing van de BIZ-bijdrage in de vorm van een
directe belasting en de uitkering van de opbrengst in de vorm van een subsidie is
geregeld in de Verordening Bl-zone Handelskade 2018 die door uw raad vóór
31 december 2017 moet zijn vastgesteld. De uitkering van de opbrengsten, in de
vorm van een subsidie, is geregeld in de Verordening Bl-zone Handelskade 2018
die zoals hierboven reeds aangehaald door uw raad vóór 31 december 2017 moet
zijn vastgesteld.
Heffing en inning is belegd bij Gemeentebelastingen en Basisinformatie
Drechtsteden (GBD).
Doelstelling

De primaire doelstelling is de oprichting van een vierde Bl-zone op de Westelijke
Dordtse Oever teneinde de (onderlinge) organisatiegraad van de ondernemers te
vergroten, duidelijke aanspreekpunten te realiseren, een bijdrage te leveren aan de
thema's "schoon, heel en veilig" en lokale verpaupering tegen te gaan. Daarnaast
willen we het gebied meer onderdeel laten vormen van de WDO en tegelijkertijd
een eerste stap (je) te zetten in de revitalisatieplannen voor het project Dordtse
Mijl.
Argumenten

Een Bl-zone levert een positieve bijdrage aan het lokale leef-, werk- en
vestigingsklimaat (aanpak verloedering, verbeteren van de veiligheid, verbeteren
onderlinge samenwerking, clustervorming, kostenbewustzijn, participatie e.d.).
Zowel de ondernemers op de WDO als het HbR en de gemeente zijn hierbij gebaat.
De Bl-zone draagt bij aan een positieve waardeontwikkeling van het vastgoed.
Bestaande ondernemingen zullen minder snel verhuizen, leegstand wordt sneller
ingevuld. De gemeente heeft met het Bl-zone bestuur bovendien een centraal
aanspreekpunt, hetgeen de communicatie met de ondernemers optimaliseert en het
verkrijgen van draagvlak voor het integrale WDO-programma vergroot.
De realisatie van de Bl-zone maakt nadrukkelijk onderdeel van de totale WDOopgave. Door de gevestigde bedrijven zich te laten verenigen en de bestaande
terreinen en de Zeehaven te revitaliseren vormen het bestaande bedrijfsleven en
de bestaande terreinen als het ware de magneet voor het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid op Dordtse Kil III en IV. De (door)ontwikkeling van Dordtse Kil III en
IV fungeren op hun beurt als de buitenboordmotor voor de revitaliseringsopgave op
Dordtse Kil I en II, Amstelwijck West en het Zeehavengebied. Samen met de nieuw
aan te trekken ondernemers draagt het bestaande bedrijfsleven optimaal bij aan
het opvoeren van de economische motor van Dordt en de overige Drechtsteden.
Het verder verstevigen van de Dordtse/Drechtstedelijke economie en het inbedden
van stedelijke ambities op het gebied van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid,
werkgelegenheid, economie en educatie vormen dan ook de rode draad in alle
acties van het programmateam en zullen leiden tot de verbetering van de
concurrentiepositie van Dordrecht en de realisatie van een aantrekkelijke,
duurzame en gedifferentieerde stad in haar volle breedte. Met de realisatie van
de Bl-zone Handelskade 2018 en de BI- Zone Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West i.o. en de reeds ingerichte Bl-zones Louterbloemen/Duivelseiland/
Krabbepolder/Zeehavengebied (zuid) ontstaat er op de WDO een groot
aaneengesloten gebied waarbinnen de diverse ondernemers zijn verenigd. Vanuit
deze gemeenschappelijke organisaties ontstaan samenwerkingsverbanden en
collectieve ambities die de economische ontwikkeling van Dordrecht verder vooruit
helpen.
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Het bestuur van de Bl-zone Handelskade vormt een centraal punt in de gesprekken
met de gemeente over de dóórontwikkeling van de WDO en Dordtse Mijl.
Kanttekeningen en risico's

Het succes van een Bl-zone is vooral afhankelijk van mensen. Een professioneel
bestuur is daarom noodzakelijk. Wij hebben vertrouwen in het nieuwe bestuur.
Instelling van een Bl-zone staat of valt bij het behalen van voldoende draagvlak
onder de ondernemers. De BIZ-bestuurders en de parkmanager hebben een en
ander geïnventariseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er onder de
ondernemers voldoende animo voor een Bl-zone moet zijn. De door uw raad vast
te stellen verordening treedt (met terugwerkende kracht) in werking eerst nadat is
aangetoond dat voldoende draagvlak aanwezig is.
Kosten en dekking

De kosten worden gedragen door de partijen die daar het meeste baat bij hebben,
te weten: de ondernemers en de gemeente.
Het aanschaffen, herstellen en ouderhouden van de camera’s en slagbomen kost
€ 4.800,- per jaar, totaal € 19.200,- voor vier jaar, door ondernemers te betalen.
Er zijn geen kosten voor de gemeente.
Duurzaamheid

Met de oprichting van de Bl-zone wordt ruimte gegeven aan ondernemers die zich
collectief richten op het verduurzamen van hun vastgoed en de openbare ruimte.
Verder valt te denken aan optimalisatie van het ruimtegebruik, collectieve
afvalverzameling, het terugdringen van leegstand etc.
Communicatie en inclusief beleid

Nadrukkelijk is de samenwerking gezocht met het bestuur van de Bl-zones
Louterbloemen/Duivelseiland en Krabbepolder/Zeehavengebied (zuid), met de
Bl-zone in oprichting Dordtse Kil I, II en Amstelwijck - West, met individuele
ondernemers, de beoogde parkmanager, het HbR, politie, brandweer, Werkgevers
Drechtsteden, de Dordtse Ondernemersvereniging DOV en het
ondernemersnetwerk Dordtse Kil in Business. Partijen zijn en worden formeel en
informeel op de hoogte gebracht tijdens diverse overleggen en bijeenkomsten,
maar ook via de diverse websites, Facebook, ünkedln en persberichten.
Inclusief beleid
Onderzocht wordt in hoeverre werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd in
samenwerking met het buurtserviceteam en het programmateam Arbeidsmarkt.
Getracht wordt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
stagiaires in te zetten op werkzaamheden die zich daartoe lenen, een en ander ter
beoordeling van de Bl-zone bestuur in samenwerking met de programmateams.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De Bl-zone Handelskade 2018 dient per 1 januari 2018 te zijn opgericht.
Besluitvorming door uw raad dient uiterlijk 31 december 2017 te hebben
plaatsgevonden.
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De uitvoeringsovereenkomst dient in december 2017 door partijen te zijn
ondertekend.
De draagvlakmeting zal begin 2018 plaatsvinden. Het resultaat van de
draagvlakmeting wordt uiterlijk medio april 2018 bekend gemaakt.
De BIZ-zone verordening treedt - na positief resultaat van de draagvlakmeting en
na de bekendmaking van de twee vaststellingsbesluiten - vervolgens met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking.
Bijlagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontwerp besluit;
Ontwerp besluit Verordening 'Bl-zone Handelskade';
BIZ Activiteitenplan "Bl-zone Handelskade' d.d. 2 november 2017;
Uitvoeringsovereenkomst 'Bl-zone Handelskade';
Concept Regelement Draagvlakmeting 'Bl-zone Handelskade'
Kaart en overzicht straatnaam 'Bl-zone Handelskade’

Het college van Burgemeester en WethatTclers
He> «;É»rrpt-aric:

M.M. van der Kraan

Pagina 4/4

de

1-------- ------------- -—

A.W. Kolff

