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PROJECT BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)
BEDRIJVENPARK ZUID ZIERIKZEE IN DE VERSNELLING
Dit voorjaar kreeg het bestuur van de Vereniging Bedrijvenpark Zuid
(VBZ) het groene licht vanuit de gemeente m.b.t. medewerking en
medefinanciering van het project om te kijken of voor dit bedrijvenpark
de inrichting van een BIZ Investeringszone realiseerbaar is. Nu is de
weg vrij om dit project in de hoogste versnelling te zetten. De
ondernemers op het bedrijvenpark ontvangen dezer dagen een
aankondigingskaart en een speciale website voor het project gaat nu
live.
‘Voor het uitrollen van een BIZ project is in de voorbereiding ook de volle interactie met
de gemeente nodig. Dat kon pas na afronding van het BIZ Project Groot-Renesse. Eind
juni was dat zover omdat bekend gemaakt kon worden dat de BIZ Groot-Renesse per 1
januari 2019 van start zal gaan’ zo geeft de externe projectleider van beide projecten,
Wim van den Noort, aan.
De weg is nu helemaal vrij om de focus vol te richten op Bedrijvenpark Zuid. De
gemeenteraad stimuleert al vele jaren ondernemersinitiatieven voor de oprichting van
BIZ-Zones binnen de gemeente en beloond de realisatie daarvan zelfs met een extra
Economische Impuls in de vorm van een jaarlijkse financiële bijdrage gedurende vijf jaar,
voor investering in de betreffende BIZ-zone.
Bedrijvenpark Zuid is een voor Zierikzee en de regio belangrijk bedrijfsterrein. Er is
daarom alle reden om de collectiviteit, de samenwerking en de investeringen in dit
gebied naar een hoger plan te tillen. Naar de mening van het bestuur van de VBZ kan
dat alleen als er gebouwd kan worden op een stevig en breed ondernemersfundament.
Het opzetten van een Bedrijven Investerings Zone is bij uitstek een geschikt instrument
om dit fundament aan te leggen. Er zijn in Nederland inmiddels zo’n 150 BIZ-zones voor
bedrijfsterreinen en nog meer voor kernen van steden, zoals de BIZ voor de binnenstad
van Zierikzee.
De projectleider en de overige leden van de projectgroep zoeken in de komende periode
actief het contact met de ondernemers om te horen wat zij belangrijk vinden voor de
verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark. In september/oktober zullen de plannen en
alle proceduredocumenten bekend worden gemaakt aan de ondernemers en worden
voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. In de 2e helft van oktober zal
de projectgroep de plannen aan de ondernemers gaan toelichten op een grote
ondernemersbijeenkomst op het bedrijvenpark. In november zal vervolgens de formele
stemming onder de ondernemers plaatsvinden.

Het project is gericht op een start van de BIZ-Zone per 1 januari 2019. Voor meer
informatie zie ook www.vbzzierikzee.nl .
Voor nadere informatie kan contact gelegd worden met de projectleider Wim van den
Noort (wvandennoort@management-partners.nl / 06-22246236.

