Opstarten proces tot het komen tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op De Krogten
Als huidig bestuur van Bedrijvenvereniging De Krogten en tevens interim bestuur van de nieuw
opgerichte Ondernemers Vereniging De Krogten, ten behoeve van de op te richten BIZ De Krogten,
hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt om te komen tot de oprichting van een BIZ op
bedrijventerrein De Krogten.
In december 2016 heeft het College en de Gemeenteraad van gemeente Breda de verordening
vastgesteld en getekend om een formele draagvlakmeting te kunnen houden voor een BIZ op
Bedrijventerrein De Krogten en de aan de overzijde van de Terheijdenseweg gelegen Sportboulevard.
In de maand februari van dit jaar heeft deze formele draagvlakmeting plaats gevonden. Helaas zijn wij
als interim bestuur, samen met de leden van de bedrijvenvereniging en onze ambassadeurs, er net
niet in geslaagd om aan de vereiste draagvlakcriteria te voldoen. Het ging hier uiteindelijk om een
miniem aantal stemmen op een totaal van ca. 330 stemgerechtigden.
Op basis van de gehouden evaluatie met onze ambassadeurs en een evaluatie van de stemresultaten
hebben wij als bestuur een aantal conclusies getrokken en deze gedeeld met alle ambassadeurs en
een groot aantal ondernemers die re-presentabel zijn voor het bedrijventerrein De Krogten.
Hieruit is het besluit gekomen om met een verkleining in het gebiedsoppervlak en een aantal
aanpassingen in het meerjarenplan, gericht op 2018-2022, voor deze aangepaste BIZ De Krogten
weer opnieuw het proces tot het instellen van een BIZ te doorlopen. Streven is hierbij gericht om de
uiteindelijke formele draagvlakmeting in de maanden november en december van 2017 nog te doen
plaatsvinden.
Daarnaast is gekozen voor een korte maar heftige hernieuwde campagne in de maanden oktober en
november, direct voor de uiteindelijke formele draagvlakmeting, waar onze ambassadeurs op basis
van de gehouden evaluatie gerichter ondernemers kunnen bezoeken en zaken omtrent de BIZ
nogmaals kunnen toelichten en verduidelijken.
Wij zijn van mening dat een publiek private samenwerking zoals we die hebben opgebouwd met de
gemeente Breda het best geborgd kan worden op Bedrijventerrein De Krogten als ook alle gevestigde
ondernemers daarin participeren. Om dit gestalte te geven is een striktere vorm nodig dan de
huidige verenigingsvorm, die we momenteel kennen. De vrijblijvendheid van het huidige karakter
kan ertoe leiden dat de aandacht en participatie vanuit de ondernemers verslapt, mede ingegeven
door het feit dat de grote revitalisatieprojecten de afgelopen tien jaar reeds zijn gerealiseerd, en
daardoor de initiatieven van de huidige bedrijvenvereniging in de toekomst niet die draagkracht
krijgen die nodig is. Waarbij de huidige collectieve beveiliging wellicht zou kunnen verdwijnen.
Als huidig bestuur van Bedrijvenvereniging De Krogten en tevens interim bestuur voor de nieuw
opgerichte Ondernemersvereniging De Krogten zijn wij er dan ook van overtuigd dat op de lange
termijn de collectiviteit, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, de gezamenlijke
initiatieven op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, etc… beter gewaarborgd zijn met een meer
professionele ondersteuning vanuit een op te richten BIZ op bedrijventerrein De Krogten.
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