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“Als zo’n Bedrijven Investeringszone érgens werkt, is het wel in een 
winkelcentrum. Want daar vallen de belangen van de ondernemers 

samen met die van de gemeente en de bewoners.” 
  

Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie op de Nicis-conferentie “Kansrijk 
ondernemen in de krachtwijken”, 14 oktober 2009 
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie voor de Master Planologie aan de Universiteit Utrecht. Vanaf mijn 

eerste onderzoeksopzet, die ik begin dit jaar opstelde, tot nu, begin november 2009, is er veel 

gebeurd. Ik heb planningen gemaakt, niet gehaald, nieuwe opgesteld en uiteindelijk toch gehaald. Ik 

sluit mijn periode aan de Universiteit Utrecht met een goed gevoel af. Mijn scriptie heeft me lang 

bezig gehouden en ik ben trots op het eindresultaat. De periode van circa 8 maanden was niet alleen 

nodig om aan mijn eigen kwaliteitseisen te voldoen en het af en toe te laten ‘bezinken’, maar had 
ook te maken met de erg leerzame en leuke stage waarmee ik mijn afstudeeronderzoek 

combineerde. Het uitvoeren van dit onderzoek werd extra leuk, doordat er een groep mensen erg 

benieuwd was naar het resultaat, waar ik dan ook erg trots op ben. 

 

StadNetwerk, een bureau in Den Haag en Arnhem dat overheidsorganisaties, corporaties en andere 

partijen met organisatieadvies en procesmanagement ondersteunt in de stedelijke ontwikkeling, heeft 

eind 2008 in hun vacature voor afstudeerders de basis voor mijn afstudeeronderwerp neergezet. 

Onder de titel BGV: een kans voor de hele wijk? gaf StadNetwerk in het najaar van 2008 aan 

geïnteresseerd te zijn in studenten die in hun laatste fase van een relevante masteropleiding een 

onderzoek wilden doen naar de bredere toepassing van Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering, de latere 

Bedrijven Investeringszones. In opdracht van hen heb ik aldus dit geheel onafhankelijke 

afstudeeronderzoek opgesteld. Ik heb in mijn stageperiode veel geleerd van de advieswereld door 

een adviestraject van het begin tot het einde intensief mee te maken, maar ook van het brede 

praktijkveld van de planoloog en de politieke verhoudingen die in de stedelijke ontwikkeling altijd 

meespelen.  

 

Ik wil een aantal mensen specifiek bedanken voor hun medewerking aan dit afstudeeronderzoek. 

Allereerst StadNetwerk en alle medewerkers, die mij facilitair, inhoudelijk en procesmatig hebben 

begeleid bij het maken van deze scriptie. Ten tweede Friedel Filius, die vanuit de Universiteit Utrecht 

mijn begeleiding verzorgde. Vooral de op een aantal vlakken verschillende visies (wetenschappelijk 

en meer bedrijfsmatig) van mijn beide begeleidende instanties, zorgde ervoor dat ik zowel het 

wetenschappelijke element als de maatschappelijke relevantie mijns inziens niet uit het oog heb 

verloren in onderstaand onderzoek.  

 

Een onderzoek is slechts een literatuurstudie als er niet van empirie gebruik wordt gemaakt. In het 

kwalitatieve empirische deel van dit onderzoek, is in alle gevallen sprake van een interpretatie van 

de auteur. Daarom komen eventuele fouten daarin in alle gevallen voor rekening van de auteur. Ik 

wil de respondenten op zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve deel van onderstaand 

onderzoek bedanken voor hun medewerking. Dat zijn Karen Passier, Leo van der Meij, Hanni 

Wongsosumarto en Joost Menger. Daarnaast de ondernemers op de Hoefkade en Stationsweg, die 

de tijd en moeite hebben genomen mee te werken aan mijn onderzoek en waar ik bovendien 

gastvrij ben ontvangen.  

   

Rest mij nu alleen nog de aloude traditie, om u, de lezer, veel plezier te wensen bij het doornemen 

van dit onderzoek.  

 

 

Jaap Meijs 
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Samenvatting 

In Nederland zijn in 2007 door de toenmalige Minister Vogelaar 40 wijken aangewezen waarbij ‘de 

kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achter blijft bij die van andere 

wijken in de stad’ (VROM 2007a, pp.3). In navolging op het onderzoeksrapport Stad en Stijging 

(VROM-raad,2006) gaat dit Actieplan krachtwijken: van aandachtswijk naar krachtwijk (VROM, 

2007a), uit van de ambities van bewoners in de wijk en wil het bij het verwezenlijken van die 

ambities deze bewoners behouden voor de wijk. Ook is het volgens VROM (2007a) van belang dat 

de mogelijkheden voor ondernemerschap in krachtwijken wordt vergroot. Dit is een koerswijziging 

ten opzichte van het nog in uitvoering zijnde herstructureringsbeleid, waarmee via sloop en 

nieuwbouw wordt getracht een mix van sociale klassen in wijken te creëren (VROM, 1997).  

 

Vanaf 1 mei is in Nederland de experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in werking 

getreden. Dit is in navolging op het onder andere in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 

bekende concept Business Improvement Districts (BID). Het zijn zones (bijvoorbeeld winkelstraten of 

bedrijventerreinen) waarin alle gebruikers van niet-woningen investeren in bijvoorbeeld de 

openbare ruimte. Veelal gaat het om investeringen gericht op schoon, heel en veilig. Bijzonder aan 

de regeling is dat het freeriders (ondernemers die niet meebetalen, maar wel profiteren van de 

investeringen) tegengaat doordat bij een bepaalde meerderheid in een gebied die vóór invoering 

van een BIZ is, alle gebruikers van niet-woningen kunnen worden verplicht mee te betalen in de 

stichting. Al het geld wat in deze BIZ-stichting zit, wordt vervolgens gebruikt om te investeren in het 

ondernemersklimaat, aanvullend op de gemeentelijke diensten. Minimaal de helft van alle 

gebruikers van niet-woningen in een gebied moet zich hebben uitgesproken over de invoering van 

een BIZ en daarvan moet minimaal 2/3e deel zich vóór invoering hebben uitgesproken, wil een BIZ in 

werking treden. Daar komt bij dat de totale WOZ-waarde van de voorstanders hoger moet zijn dan 

die van de tegenstanders. De BIZ-bijdrage, waarvan de hoogte is vast te stellen door het bestuur van 

een BIZ, is in de experimentenwet gerelateerd aan de WOZ-waarde en wordt geïnd door de 

gemeente, die het doorgeeft aan het BIZ-bestuur. Omdat de activiteiten van een BIZ gericht zijn op 

schoon, heel en veilig, er onder andere op dat vlak problematiek is in de 40 aandachtswijken, de 40-

wijkenaanpak waarde hecht aan wijkeconomie en uitgaat van de eigen kracht van de wijk, is het 

interessant om te onderzoeken of er ook daadwerkelijk een BIZ kan worden opgericht in 

krachtwijken.  

 

In dit onderzoek is uit de literatuur gebleken dat maatregelen die een BIZ of BID veelal treft aansluit 

bij de problematiek in krachtwijken. Activiteiten van een BIZ zijn bijvoorbeeld het ophangen van 

veiligheidscamera’s, het verzorgen van extra veegdiensten of extra groenonderhoud. Volgens de 

redeneerlijn die uit de wetenschappelijke literatuur is voortgekomen, dragen deze activiteiten bij 

aan een beter ondernemersklimaat, wat op zijn beurt weer positieve uitstralingseffecten heeft op de 

omgeving.  

  

Vanuit wetenschappelijke literatuur over onder andere de toepassing van BID, 

gebiedsmanagement, gebiedsontwikkeling, het ondernemersklimaat, wijkeconomie en 

ondernemerschap is een aantal basiseigenschappen en gunstige eigenschappen te onderscheiden die 

(ondernemers in) een gebied dienen te bezitten, om de vorming van een BIZ zo gemakkelijk 

mogelijk te maken (zie kader 1). Met behulp van surveyonderzoek onder ondernemers is in twee 

winkelstraten in twee krachtwijken van Den Haag (Hoefkade in de Schilderswijk en Stationsweg in 

de Stationsbuurt) onderzocht in hoeverre deze gunstige factoren aanwezig zijn. Er is aan de hand 

van twee criteria voor deze gebieden gekozen. Het eerste criterium is dat het gebied in een 

krachtwijk moet liggen, het tweede criterium dat het een gebied moet zijn met een concentratie van 

niet-woningen, omdat dat de vorming van een BIZ logischer maar ook makkelijker maakt. Hier 

voldoen beide gebieden aan.  
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Kader 1: Vereiste en gunstige eigenschappen om een BIZ op te richten 

 
 

Door de gunstige factoren te relateren aan datgene wat er in de literatuur al bekend was over 

krachtwijken en een aantal diepte-interviews is er ook een aantal verwachtingen geformuleerd, dat 

is getoetst middels de gegevens uit het surveyonderzoek. Daarnaast zijn er twee hypothesen 

onderzocht, die beiden op mogelijke oorzaken van investeringsbereidheid (te weten 

ontevredenheid met het ondernemersklimaat en wijkbinding) betrekking hadden.  

 

Conclusie 
Uit het empirisch onderzoek is naar voren gekomen dat in de casusgebieden een aantal 

basiseigenschappen ontbreekt, waardoor de vorming van een BIZ in deze gebieden erg moeilijk zal 

worden. Ongunstige factoren zijn de (op alle vlakken) lage investeringsbereidheid, lage 

organisatiegraad en de geringe financiële draagkracht. De gebrekkige financiële draagkracht is 

waarschijnlijk de belangrijkste drempel, die ervoor zorgt dat ondernemers maar in kleine mate 

bereid zijn om samen met andere ondernemers te investeren. Toch zijn er niet alleen maar 

ongunstige eigenschappen. Er is bijvoorbeeld ontevredenheid met het gemeentelijk beleid, de 

openbare ruimte en het imago. Daarnaast zijn er slechte ervaringen met ondernemersinitiatieven en 

is er urgentie aanwezig. Ook is het duidelijk geworden dat de ondernemers in de casusgebieden 

graag meer invloed zouden willen uitoefenen op de directe bedrijfsomgeving. Het surveyonderzoek 

maakte niet eenzijdig duidelijk wat in de casusgebieden leidt tot investeringsbereidheid. 

 

Om toch een BIZ mogelijk te maken in de twee casusgebieden valt er aan twee 

ontwikkelingsrichtingen te denken: 

 

1. Subsidiëring en ondersteuning 

Twee belangrijke aanwezige ongunstige factoren zijn gebrekkige organisatiegraad en een gebrek 

aan financiële draagkracht. Door subsidiëring en ondersteuning door een overheid zijn deze 

problemen wellicht te ondervangen, waardoor er toch een BIZ opgericht kan worden. Er moet 

echter niet uit het oog worden verloren dat BIZ een middel is en geen doel op zich. 

 

2. De wet een property-based karakter geven 

De experimentenwet die nu geldt, heeft een business-based karakter: de gebruikers van niet-

woningen worden belast in geval van een BIZ. Door niet de gebruikers maar vastgoedeigenaren 

(property) te belasten, zal de financiële draagkracht vermoedelijk hoger zijn en de 

organisatiegraad een minder grote drempel, omdat er vermoedelijk minder eigenaren dan 

gebruikers van niet-woningen in de wijken zijn.  

Vereist voor een BIZ (basiseigenschap) 

 

 Wil om te investeren: 

o Ontevredenheid met het ondernemers-

klimaat (op het gebied van veiligheid, 

openbare ruimte) 

o Gevoel van urgentie 

o Binding met de wijk (klantenkring, 

woonachtig) 

o Gedeelde buurtidentificatie 

 Draagvlak: 

o Gelijke visie op problematiek 

o Gelijke visie op eindbeeld situatie 

 Draagkracht (kapitaalkracht) 

 Wederzijds vertrouwen onderling 

 Bepaalde organisatiegraad 

 

Gunstig voor een BIZ  

 

 Freeriderproblematiek 

 Problemen met ondernemersinitiatieven 

 Ontevredenheid met het gemeentelijk beleid en de 

aandacht voor het verbeteren van het 

ondernemersklimaat 
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1. Inleiding 
In deze inleiding zal de onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek worden toegelicht aan 

de hand van een korte omschrijving van de achterliggende problematiek en de aanleiding en 

relevantie van het onderzoek. Daarnaast zal de doelstelling van het onderzoek worden toegelicht 

met daarbij het conceptueel model, waarin het onderzoek schematisch wordt weergegeven. Ook 

zullen deelvragen voor het onderzoek worden geschetst.  

1.1 Aanleiding en relevantie  

De afgelopen jaren is er in de media en politiek veel aandacht geweest voor woonwijken in 

Nederland met omvangrijke sociaal-maatschappelijke, economische en/of sociaalruimtelijke 

problemen. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de 40 

aandachtswijken, krachtwijken of Vogelaarwijken aangewezen. Dit zijn wijken waarbij ‘de kwaliteit 

van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achter blijft bij die van andere wijken in de 

stad’ (VROM 2007a, pp.3). Door gebruik te maken van de sterke punten van de (bewoners van) de 

wijken is het de bedoeling dat deze getransformeerd worden tot krachtwijken.  

 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een experimentenwet opgesteld voor de Bedrijven 

Investeringszone (BIZ, voorheen bekend als Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering, BGV). Hiermee 

kunnen ondernemers in een bepaald gebied gezamenlijk investeren ter verbetering van de 

bedrijfsomgeving in dat gebied (Ministerie van Economische Zaken, 2007a). Het zou bijvoorbeeld 

kunnen gaan om verbeteringen ten opzichte van (verkeers)veiligheid, groen in de omgeving of 

andere zaken die aanvullend zijn op de gemeentelijke diensten (schoon, heel en veilig). Volgens het 

ministerie kan het BIZ-concept een ‘geschikt instrument zijn om het lokale ondernemingsklimaat en de 

leefbaarheid en veiligheid van bedrijvenlocaties te verbeteren’ (Ministerie van Economische Zaken, 

2007a). Van belang hierbij is dat de ondernemers zélf initiatief nemen tot deze verbeterende 

investeringen. De betreffende gemeente zal alleen naar aanleiding van een verzoek van deze 

ondernemers een BIZ instellen. De gemeente zal dus alleen als ‘doorgeefluik’ functioneren. Een 
voordeel van de methode is verder dat er geen zogenaamde freeriding zal zijn, omdat elke 

ondernemer een bijdrage zal moeten leveren. Dit onder de voorwaarden dat ten minste de helft van 

de ondernemers in het gebied zich heeft uitgesproken over de inwerkingtreding van de zone, 

daarvan minstens tweederde deel vóór een BIZ is en de totale WOZ-waarde van de panden van de 

ondernemers die vóór hebben gestemd hoger is dan de totale WOZ-waarde van de panden van de 

tegenstanders. De ondernemers in de zone vormen vervolgens een stichting en moeten zich zo 

juridisch gezien ook gedragen (Tweede Kamer der Staten Generaal, 2009).  

Het BIZ-concept komt niet uit de lucht vallen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk bestaan er vormen van Business Improvement Districts (BID). In de VS bestaat 

de mogelijkheid tot het instellen van een BID al zo’n 20 jaar. In zowel Duitsland als de VS wordt het 

BID vooral gebruikt als aanvulling op gemeentelijke taken, veelal op het gebied van schoon en veilig. 

Dit is ook het uitgangspunt van de BIZ in Nederland. In zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk 

speelt de overheid een meer teruggetrokken rol dan in Nederland. In het Verenigd Koninkrijk wordt 

het BID, bijvoorbeeld in Birmingham, naast het verbeteren van de fysieke bedrijfsomgeving ook 

gebruikt voor sociale projecten (Ter Beek & Mosselman, 2006).  

 

Het middel BID is van origine opgezet voor bedrijfsomgevingen, zoals winkelstraten en 

bedrijventerreinen en niet (speciaal) voor probleemgebieden. Dit onderzoek zal zich richten op de 

toepassing van BIZ in een krachtwijk. Dit gebeurt door eerst te onderscheiden wat er precies nodig 

is om een BIZ levensvatbaar te maken. Welke eigenschappen moet een gebied en de ondernemers 

in het gebied bezitten zodat een BIZ kan worden opgericht? Het onderzoek zal draaien om twee 

gebieden in de 40 krachtwijken van Nederland. Er is voor een dergelijke casusstudie gekozen omdat 

naar verwachting de context  bij de vorming van een BIZ een erg grote rol zal spelen. Er is gekozen 
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voor de Stationsweg in de Stationsbuurt en de Hoefkade in de Schilderswijk te Den Haag. In 

hoofdstuk 5 zal uitgebreider worden ingegaan op de casuskeuze en onderzoeksmethodiek. 

 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt:  

 

In hoeverre zijn er op de Stationsweg en Hoefkade in Den Haag gunstige omstandigheden 

om een BIZ te vormen aanwezig? 

1.1.1 Maatschappelijke relevantie en doelstelling 

Het onderzoek heeft als doel te achterhalen of een krachtwijk vruchtbare grond kan bieden om BIZ 

in op te richten. Er wordt dus gekeken naar een bredere toepassing van de beleidsmethode 

Bedrijven Investeringszones. Als de hoofdvraag is beantwoord, wordt een bijdrage geleverd aan de 

kennis over de bruikbaarheid van het instrument BIZ en over de toepasbare methodieken bij de 40-

wijkenaanpak.VROM acht het van belang dat de aanpak van deze wijken van onderaf wordt 

georganiseerd, waarbij er veel plaats is voor initiatief van de wijkbevolking. Deze aandacht voor 

bewonersinitiatief komt voort uit het advies ‘Stad en Stijging’ dat de VROM-raad (2006) schreef. De 

raad beveelt aan om bij stedelijke vernieuwing de aandacht te vestigen op de ambities van 

bewoners en bij het verwezenlijken van die ambities deze bewoners te behouden voor het 

betreffende stadsdeel of de wijk. Dit druist in tegen de tot dan toe bestaande perspectieven van 

fysieke verbetering en sociale cohesie, waarbij ‘bestuurders en beleidsmakers de aandacht voor het 

vooruitkomen van de stedelijke bevolking uit het oog zijn verloren’ (VROM-raad 2006, pp.97). Bij het 

behouden van de succesvolle groepen die eerst tot de lagere sociale klasse behoorden zal de binding 

met de stad en wijk of buurt stijgen, omdat deze groep in potentie al in de stad aanwezig is en 

daarom binding heeft. Daarnaast is het volgens het ministerie van belang dat de mogelijkheden 

voor ondernemerschap in de krachtwijken wordt vergroot (VROM, 2007a). Ook dit adviseerde de 

VROM-raad (2006) in het genoemde rapport. De aanwezigheid van betaalbare ruimte voor 

ondernemers zal ervoor zorgen dat er meer kleinschalige bedrijvigheid komt in de aandachtswijken. 

Hier kan met de Bedrijven Investeringszone op ingesprongen worden; het initiatief ligt bij BIZ bij de 

private partijen (ondernemers) en er worden maatregelen genomen om het ondernemersklimaat te 

verbeteren. Het al eerder genoemde actieplan krachtwijken geeft aan dat experimenten met 

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV, de huidige BIZ) in aandachtswijken opgezet zouden 

kunnen worden (VROM 2007a, pp.21). Gezien het voorbeeld van Birmingham dat door Ter Beek & 

Mosselman (2006) wordt genoemd, waarbij ook positieve sociale effecten van een BID merkbaar 

zijn en mogelijk andere buitenlandse succesverhalen wordt het erg interessant om te achterhalen of 

een BIZ ook ter verbetering van krachtwijken kan worden ingezet.  

1.1.2 Deelvragen 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is een aantal deelvragen opgesteld, te weten: 
 

1. Wat is een Bedrijven Investeringszone? 

a. Hoe wordt het opgericht? 

b. Wat zijn de redenen er een op te richten? 

c. Waarvoor wordt het toegepast? 

d. Wat zijn de voor- en nadelen van een BIZ? 

2. Waar komt het beleidsconcept vandaan en wat is de reden om de experimentenwet in werking 

te stellen? 

3. Wat is de problematiek die heeft geleid tot de 40-wijkenaanpak?  

4. In hoeverre past BIZ in de context van de 40-wijkenaanpak? 

5. Welke voorwaarden moeten er in een gebied aanwezig zijn zodat een BIZ kan worden 

opgericht? 
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Eigenschappen  

van 

ondernemers in 

onderzoeks-

gebieden 

Voorwaarden 

en gunstige 

omstandig-

heden voor een 

BIZ 

 

Bedrijven 

Investerings

Zone 

Verbetering 

wijk 

Empirie 

Empirie 

Literatuur 

1.2 Conceptueel model 

Uit de bovenstaande onderzoeksvraag en aanleiding kan een conceptueel model afgeleid worden 

welke de (verwachte) relaties binnen het onderzoekskader schematisch weergeeft (figuur 1.1) 
 

Figuur 1.1: Conceptueel model 

Het conceptueel model laat een 

schematische weergave van de 

centrale vraag zien. Er wordt, zoals de 

stippellijn aangeeft, onderzocht of er 

gunstige omstandigheden (voor-

waarden) aanwezig zijn die de vorming 

van een BIZ kansrijk maken in een 

winkelstraat in een krachtwijk (in dit 

geval de Stationsweg en Hoefkade te 

Den Haag). Gunstige omstandigheden 

zijn naar verwachting aan de hand van 

de literatuur te bepalen (blauwe vak). 

De leden van een BIZ (alle gebruikers 

van niet-woningen in een gebied) 

zullen de genoemde gunstige 

omstandigheden moeten bezitten 

zodat de vorming van een BIZ 

mogelijk of in elk geval eenvoudiger 

wordt (rode vak). Er wordt onderzoek 

gedaan naar de aanwezigheid van 

deze eigenschappen onder 

ondernemers, maar er wordt ook 

onderzocht of de aanwezigheid van 

deze eigenschappen er ook voor zorgt 

dat de ondernemers een Bedrijven 

Investeringszone willen oprichten 

(groen). Vanuit de literatuur wordt 

onderzocht of een BIZ daadwerkelijk 

kan leiden tot een verbetering van een 

gebied als een krachtwijk. In dit 

conceptueel model is deze relatie 

verondersteld geacht (grijs).  

1.3 Opbouw 

Het theoretisch kader van dit onderzoek bestaat grofweg uit twee lijnen: het begrip en theorie 

achter Bedrijven Investeringszones en achter de 40-wijkenaanpak. Er is steeds aandacht voor de 

raakvlakken tussen problematiek en beleid op die twee gebieden.  

 

Hoofdstuk 2 zal draaien om de eerste lijn en geeft aldus een omschrijving van het begrip en 

beleidsconcept BIZ. De deelvragen 1 en 2 komen aan bod. De beantwoording van deze deelvragen 

zijn van belang om een goede begripsomschrijving te geven. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre 

er een relatie is met andere toegepaste methoden in de Nederlandse planningspraktijk, zoals 

gebiedsmanagement. Vanuit de oorsprong, de reden om de experimentenwet in werking te stellen, 

andere methoden van gebiedsmanagement en de voor- en nadelen kunnen waarschijnlijk gunstige 

omstandigheden worden afgeleid, waarvan later wordt gekeken of deze aanwezig zijn in de te 

onderzoeken krachtwijk.  
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Hoofdstuk 3 draait om de 40-wijkenaanpak (deelvragen 2 en 3). Dit onderzoek gaat primair om de 

mogelijke toepassing van BIZ in de krachtwijken. De context waarin de BIZ / BID tot stand is 

gekomen is echter niet die van de krachtwijken. Door de 40-wijkenaanpak te omschrijven wordt 

geschetst in hoeverre deze context anders is dan de context waar het bij de oorsprong van het 

begrip om draait en de gevolgen die dit heeft voor het verdere onderzoek. Deze kenschetsing wordt 

gedaan om uit deze context een aantal gunstige en ongunstige omstandigheden te kunnen halen 

voor die de vorming van een BIZ in een krachtwijk beïnvloeden. Zoals aangegeven in de hoofdvraag 

en het conceptueel model, wordt in dit onderzoek gekeken of deze voorwaarden aanwezig zijn in 

een krachtwijk. Dat geeft primair het nut van deze contextuele omschrijving weer. Tevens wordt er 

in dit hoofdstuk aandacht besteed aan wijkeconomie. Hiervoor is (hernieuwde) aandacht door de 

40-wijkenaanpak en aangezien BIZ draait om de verbetering van het ondernemersklimaat in de 

zone, is wijkeconomie een belangrijk verbindend begrip tussen de drie onderscheiden lijnen in het 

theoretisch kader.  

 

Het theoretisch kader uit de hoofdstukken 2 en 3 mondt in hoofdstuk 4 uit in een samenvattende 

stap naar een empirisch onderzoek. In dit hoofdstuk wordt gekeken welk nut BIZ kan hebben in 

krachtwijken (deelvraag 4) en de factoren onderscheiden die de levensvatbaarheid van een BIZ 

(positief of negatief) beïnvloeden (deelvraag 5). In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksmethoden 

nader bepaald en toegelicht. Vervolgens zullen in hoofdstuk 6 de gegevens die zijn vergaard in het 

empirisch onderzoek worden weergegeven en geanalyseerd. In de slotbeschouwing worden een 

conclusie, enkele ontwikkelingsrichtingen, discussie, reflectie en voorzetten voor vervolgonderzoek 

weergegeven.  
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2. Het Business Improvement District: achtergrond 
In dit hoofdstuk zal een beeld worden geschetst van het begrip Business Improvement District, 

waarop de Nederlandse variant Bedrijven Investeringszone is gebaseerd. Er zal aandacht zijn voor 

de oorsprong van het begrip, de toepassingen, effecten en verschijningsvormen in de verschillende 

landen waar het is toegepast. Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het namelijk van belang 

om een goede begripsomschrijving als achtergrond te hebben en ook om het begrip vanuit 

verschillende perspectieven te omschrijven. Daarna wordt er op de Nederlandse experimentenwet 

en aanpak ingegaan. Vanuit deze achtergrondinformatie kan gekeken worden vanuit welke context 

het concept BID/BIZ voortkomt en of deze context vergelijkbaar is met de context in de 

krachtwijken. Wellicht zijn er in deze ontstaanscontext omstandigheden aanwezig die ook in de 

krachtwijken aanwezig zijn, waardoor dit hoofdstuk een belangrijke functie kan vervullen op de 

uiteindelijke beantwoording van de centrale vraag. 

2.1 Definiëring 

Hoyt definieert het Business Improvement District als volgt:  

 
“A publicly sanctioned, yet privately directed organization that supplements public services to 
improve shared, geographically defined, outdoor public spaces. Moreover, such organizations 

subscribe to a self-help doctrine whereby a compulsory self-taxing mechanism generates multi-

year revenue” (Hoyt 2003, pp. 4) 

 

Uit deze definitie zijn belangrijke karakteristieken op te maken, te weten: 

(1) een BID wordt door private partijen gestuurd;  

(2) verleent aanvullende publieke diensten ter verbetering van een bepaalde afgegrensde publieke 

ruimte en  

(3) de organisatie werkt volgens een verplicht belastend systeem dat voor meerdere jaren is 

vastgelegd.  

 

Hoyt (2003) maakt verder duidelijk dat het BID een diffuus begrip is en de precieze uitwerking ervan 

erg contextafhankelijk is. In verschillende onderzoeken wordt een soortgelijke definitie als die van 

Hoyt gebruikt. Zweedijk & Menger (2006) maken qua financiering binnen een BID onderscheid 

tussen zogenaamde business-based en property-based Business Improvement Districts. In het eerste 

geval betalen ondernemers in het gebied de diensten die een BID uitvoert, terwijl in het tweede 

geval juist de vastgoedeigenaren van de panden in het gebied voor de financiering zorgen. Onder 

andere Menger et al (2005) geven aan dat de meeste BID’s in de VS gebruik maken van de 
financiering via vastgoedeigenaren. Dit brengt namelijk een aantal voordelen met zich mee. Het 

eerste voordeel heeft betrekking op het feit dat vastgoedinvesteringen vaak lange 

termijninvesteringen zijn, waardoor de belangen van vastgoedeigenaren ook een lange termijn 

kennen. Hierdoor zijn ze wellicht beter bereid om in de openbare ruimte van een gebied te 

investeren. Een financiering van een BID vanuit vastgoedeigenaren kent ook het voordeel dat het 

BID zo makkelijker te organiseren is, omdat er in veel gebieden minder vastgoedeigenaren dan 

ondernemers zijn. Bovendien gaat het dan vaak om een stabielere groep. Het derde en laatste 

argument heeft te maken met de financiële opbrengsten, die in het geval van financiering via 

vastgoedeigenaren hoger zijn dan via ondernemers.  

 

De vorming van BID’s kent over het algemeen twee juridische stappen (Hochleutner 2003). 
Allereerst moeten de ondernemers of vastgoedeigenaren vóór de vorming stemmen. Daarna zullen 

de gekozen vertegenwoordigers een verordening moeten opstellen waardoor de BID officieel 

gevormd wordt. De vorming van een BID verschilt in de VS per staat en zal ook in Nederland zijn 

eigen karakteristieken krijgen. Hierover later meer.  
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2.2 Toepassing: doel en context van een BID 

Deze paragraaf draait met name om de vraag hoe een BID wordt toegepast. Het gaat hierbij dus om 

de context waarin er gebruik wordt gemaakt van een BID en wat het doel ervan is. Dit is nuttig 

omdat zo mogelijk vast te stellen is in hoeverre BID qua toepassing overeenkomt met de 

Nederlandse variant (BIZ) en of zo de effecten ook te vergelijken zijn. Internationale literatuur kan 

zo als referentie dienen om vast te stellen of de effecten van een BIZ kunnen bijdragen aan de 

verbetering van krachtwijken.  

Zoals in de definiëring al naar voren is gekomen is het BID-concept vooral ingezet ter verbetering 

van een bepaald afgegrensd publiek gebied. Dit wordt gedaan om de concurrentiepositie van het 

gebied te verbeteren. Activiteiten die ten gunste van die concurrentiepositie worden uitgevoerd 

hebben bijvoorbeeld betrekking op beveiliging. De voordelen van deze extra beveiliging liggen 

volgens Vindevogel (2005) in economische belangen, de verbetering van de culturele en 

woonomgeving en de vergrote veiligheid van individuen en overheden. Particuliere 

beveiligingsbedrijven kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als waarnemend oog voor de lokale 

politie. Ook kunnen zij service verlenen door mensen de weg te wijzen in het gebied. Veiligheid kan 

ook op een andere manier vergroot worden, bijvoorbeeld door een gesloten camerasysteem. Deze 

nadruk op veiligheid is onderdeel van de factor ‘schoon, heel en veilig’ die bij BID’s een grote rol 
speelt. De meeste buurten waar een BID is opgericht, kennen een afname van de criminaliteit van 

tientallen procenten, met uitschieters tot een afname van 60% (Vindevogel 2005).  

 
Kader 2.1: The London Bridge Business Improvement District  

 
Bron: Team London Bridge (2009) 

 

Naast veiligheidsmaatregelen worden er ook maatregelen getroffen om het gebied schoon te 

houden; zoals extra vuilnisophaal, groenonderhoud en graffitiverwijdering. Deze ‘basisdiensten’ 
worden bijna zonder uitzondering door alle Business Improvement Districts uitgevoerd. Er zijn ook 

districten die zich richten op bijvoorbeeld een verbeterde bereikbaarheid van en meer 

parkeergelegenheid in het gebied door fysiekruimtelijke ingrepen. Sommige districten richten zich 

specifiek op het verbeteren van economische omstandigheden door het aantrekken van nieuwe 

ondernemers. De factoren schoon en veilig oefenen vaak ook invloed uit op deze economische 

omstandigheden. Dit kan al dan niet onderdeel zijn van de marketing van een gebied (Menger et al, 

2005). Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie van het BID-gebied wordt een keur 

aan activiteiten ontplooid (zie voor een voorbeeld kader 2.1). Zo zijn er ook gebieden die sociale 

diensten uitvoeren, als er bijvoorbeeld veel overlast is van daklozen of hangjongeren (Mitchell, 

Een bekend succesverhaal van een BID in Engeland is de London 

Bridge BID. Het kan dienen als een goed voorbeeld wat betreft 

de activiteiten die een BID zoal uitvoert. Uit het jaarverslag 

2008/2009 van deze BID blijkt dat zij onder andere de volgende 

activiteiten hebben uitgevoerd: 

- bomen geplant  

- plantenbakken geplaatst 

- in samenwerking met de politie acties tegen 

bijvoorbeeld bedelaars gehouden 

- fietsenstallingen geplaatst 

- allerlei evenementen voor de zakenwereld, zoals een 

zakenontbijt georganiseerd 

- viaducten schoongemaakt 

- een straatkunstfestival, kerstconcert en toeristische 

rondleidingen georganiseerd 

Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de 

criminaliteitscijfers met 15% zijn gedaald in één jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantenbakken in het London Bridge BID 
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1999). Deze factor kan van groot belang zijn in het vervolg van dit onderzoek, waarbij wordt 

gekeken of het concept ook van toepassing kan zijn in woonwijken met een cumulatie van allerlei 

problemen.  

2.3 Het ondernemersklimaat 

Om te kunnen achterhalen welke elementen een ondernemer kunnen stimuleren tot oprichting van 

een BIZ is het van belang te achterhalen waar zij behoefte aan hebben. Zoals al eerder aangegeven 

ontstaat een BID uit onvrede met het lokale ondernemersklimaat. Het doel van bovengenoemde 

toepassingen wordt in deze paragraaf samengevat onder de noemer ondernemersklimaat. Het 

begrip ondernemersklimaat zal kort ontleed worden, om later te kunnen achterhalen of het begrip 

uit (een aantal) gelijke factoren is opgebouwd als waar de problematiek in de krachtwijken om 

draait. Met deze informatie kan mogelijk later achterhaald worden of een BIZ kan helpen de 

problemen in krachtwijken te verminderen.  

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2008a, pp.41) geeft aan dat er een aantal factoren is 

dat invloed uitoefent op het ondernemersklimaat. Deze zijn op te delen in een groep veranderlijke 

en een groep onveranderlijke elementen. Een onveranderlijke factor is de ‘geografische situatie’. Hier 

wordt bijvoorbeeld het klimaat mee bedoeld. Veranderlijke factoren zijn bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de infrastructuur (zowel de fysieke infrastructuur zoals wegen, maar ook elektronisch, zoals 

breedbandverbindingen), het beleid van de (lokale) overheid, bijvoorbeeld op sociaal-economisch 

gebied, de betrouwbaarheid en transparantie van het overheidsapparaat, maatschappelijke (on)rust 

en de kwaliteit van instituties. Volgens het CBS (2008a) is de laatste jaren in de discussies rond het 

begrip ondernemersklimaat steeds meer aandacht voor kennis en research & development. Het 

Ministerie van Economische Zaken (2007b) geeft in hun ‘Benchmark gemeentelijk 

ondernemersklimaat’ als belangrijkste indicatoren van het ondernemersklimaat de factoren 

genoemd in kader 2.2 aan. 
 

Kader 2.2: Belangrijkste indicatoren ondernemingsklimaat 

 
Bron: Ministerie van Economische Zaken (2007b, pp.13) 

 

Zoals blijkt uit de indicatoren die het Ministerie van Economische Zaken en (in mindere mate) het 

CBS aangeven, hebben ondernemers behoefte aan onder andere een goede bereikbaarheid, 

voldoende veiligheid, een goede staat van de openbare ruimte en voldoende parkeermogelijkheden. 

Aan de hand van het onderzoek van Aalders et al (2008) kan ook de aanwezigheid van een geschikt 

bedrijfspand als indicator voor het ondernemingsklimaat worden gezien. Als gekeken wordt naar 

verhuisredenen van bedrijven, is het bedrijfspand hiervoor het meest genoemde argument. Een 

ondernemer let bij de keuze voor een vestigingsplaats in een wijk daarnaast vooral op een ‘goede 
sfeer, een stabiele of vooruitgaande sociale situatie, veiligheid en goede lokale bereikbaarheid’ (De 

Leijster, 2007, pp.34). Hier ligt voor de krachtwijkenaanpak een flinke uitdaging. Juist een heersend 

gevoel van onveiligheid en een instabiele sociale situatie is aangetroffen in de 40 wijken (VROM, 

o beschikbare ruimte 

o bereikbaarheid per auto en OV 

o parkeermogelijkheden 

o veiligheid omgeving bedrijfspand 

o staat van de openbare ruimte 

o ontwikkeling en herstructurering bedrijfslocaties 

o het gemeentelijk starters-, promotie-, acquisitie- en arbeidsmarktbeleid 

o de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening 

o duidelijkheid van de gemeentelijke organisatie 

o duidelijkheid van het gemeentelijk beleid en de regelgeving 

o de mogelijkheid om klachten te uiten  

o de mate van aandacht voor het verbeteren van het ondernemersklimaat 
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2007a). De factoren kunnen individueel of samen met andere factoren leiden tot een 

ontevredenheid van ondernemers over het ondernemersklimaat. Deze ontevredenheid kan zoals 

gezegd leiden tot een BIZ-vorming. 

2.4 Oorsprong van Business Improvement Districts 

Zoals in de inleiding al duidelijk is gemaakt, is het principe van de Bedrijven Investeringszone 

afgeleid van het in onder andere de Verenigde Staten bekende concept Business Improvement 

District (BID). In deze paragraaf zal dieper worden ingegaan op deze oorsprong. Dit is belangrijk 

omdat zo gekeken wordt of het begrip voortkomt uit een bepaalde problematiek of onvrede met 

beleidsinstrumenten en –vooral– of dit in enige mate overeenkomt met de problematiek in de 

krachtwijken. Later zal worden ingegaan op de aanleiding voor het vormen van de experimentenwet 

BIZ in Nederland. 

 

Het eerste officiële BID is opgericht in de wijk genaamd Bloor West Village in Toronto, Canada in 

1971 (Hoyt, 2003). Dit eerste BID richtte zich op verbeteringen op straatniveau en het organiseren 

van speciale evenementen. Door bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe lantaarnpalen en andere 

kleine ruimtelijke ingrepen zijn meer consumenten naar het gebied getrokken. Het Bloor West 

Village BID is opgericht uit commercieel oogpunt als reactie op de toenemende suburbanisatie. Door 

de suburbanisatie nam het aantal bezoekers van het stadscentrum namelijk af. Dit is ook een van de 

redenen waarom later, in de jaren ’80, het BID-concept ook in de VS is toegepast. Naast suburbane 

woonwijken zijn er in Noord-Amerika grote detailhandelsvestigingen of winkelcentra buiten het 

stadscentrum ontstaan. Deze hadden als voordeel dat zij voor de suburbane bewoners een stuk 

betere (auto)bereikbaarheid kenden en bovendien vaak overdekt waren. Ook was er meer ruimte 

voor bijvoorbeeld grote warenhuizen. De suburbane woon- en winkelgebieden werden 

aantrekkelijker door de toenemende criminaliteit in binnensteden. Corporaties, ondernemers en 

bewoners werden aangetrokken door de veiligere en gestructureerde omgeving van de suburbs. Een 

BID bood een betere oplossing dan een algehele verhoging van de gemeentelijke belasting om meer 

politie in te huren, omdat in dat geval de buurten in de stad met elkaar zouden concurreren om deze 

extra inzet (Vindevogel 2005, pp.234).  

Het BID-concept is ook een reactie op de specifieke financiering en managementinstrumenten die in 

shoppingmalls en themaparken worden gebruikt. De standaarden van de consument voor de 

openbare ruimte in winkelgebieden zijn zo verhoogd (Lloyd et al, 2003). Het ontstaan van BID’s kent 
ook een bredere wetenschappelijke oorsprong; bijvoorbeeld in de literatuur over de relatie tussen 

publieke ruimte en het gedrag van mensen (Hoyt, 2004). Openbare orde is een publiek goed, dat 

wordt bereikt door een aantal kernfactoren, zoals ontwerp van de fysieke ruimte maar ook de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld veiligheidspersoneel. Dit alles ligt ten grondslag aan wat veelal het 

enige specifieke doel van BID’s is: de concurrentiepositie van een gebied verbeteren. Onder andere 

door middel van schoonheid en veiligheid van een gebied is dit te bereiken. Een ander middel dat 

BID’s gebruiken om de concurrentiepositie te verstevigen is city- of gebiedsmarketing (Levy, 2001).  

BID’s zijn in de Verenigde Staten ook ontstaan als reactie op de urban decay in de jaren ’80 en ’90. 
Deze negatieve ontwikkeling in steden gaf volgens Clough & Vanderbeck (2006) aan dat publieke 

regelgeving in Amerikaanse steden niet voldoende was om de concurrentiepositie van stads- of 

wijkcentra te behouden. In het Nederlandse onderzoek over BID’s van Menger et al (2005) wordt 

aangegeven dat de drie ontwikkelingen suburbanisatie, teruglopende budgetten van de overheid en 

oplopende onveiligheid van binnensteden in Noord-Amerika de basis hebben gevormd voor de 

behoefte aan de vorming van een concept als het Business Improvement District.  

 

BID is ook in het Verenigd Koninkrijk reeds toegepast (zie kader 2.1). In de jaren ’90 was er in 
Engeland en Wales een toenemende aandacht voor publiek-private samenwerkingsverbanden, die 

werden toegepast voor het management van stadscentra, oftewel TCM: Town Centre Management. 

De activiteiten hierbinnen bestonden uit beveiliging en het schoonhouden van de openbare ruimte, 
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maar ook meer strategische planning en promotie van de stedelijke centra. De financieringsvorm 

was vrijwillig, door de private sector. Een stadscentrum zou zo economisch competitiever worden 

ten opzichte van andere centra en meer bestedingen aantrekken. De eerste TCM-activiteiten zijn 

ontplooid als reactie op problemen op straatniveau, zoals de afgenomen consumentenbestedingen, 

concurrentie vanuit suburbane (winkel)gebieden en een ontevredenheid met de diensten die de 

lokale overheid verleende of verzuimde te verlenen. Onder andere de stadscentra van Manchester 

en Leeds zijn zo economisch krachtiger geworden. Het probleem van freeriders (actoren die niet 

willen meebetalen met, maar wel profiteren van de investeringen in het gebied) speelde hier echter 

veelal in grote mate (Cook, 2008). Naast dit probleem was de mate van financiering vaak gering en 

wilden ondernemers veelal alleen investeren ten behoeve van bepaalde aspecten in het centrum. Dit 

kwam de kwaliteit niet ten goede. Een aantal aspecten oefende dus een negatieve invloed uit op de 

vorming van een TCM. Het probleem van freeriders speelt niet bij BID’s, maar wellicht kan een 

geringe wil om te investeren en een ‘eigen agenda’ een negatieve werking hebben op de vorming 
van een BIZ.  

2.5 Positieve effecten en aspecten 

Business Improvement Districts kennen een aantal voordelen. Zo zijn BID’s vaak efficiënter in het 

uitvoeren van taken dan de gemeentelijke overheid, althans in de VS (Garodnick, 2000). De 

organisatie van een BID is flexibeler dan de lokale overheid en bovendien kan deze organisatie 

sneller inspelen op de actuele situatie.  

Daarnaast heeft een BID als voordeel dat de lokale ondernemers verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen directe omgeving. BID is een middel waarmee ondernemers direct invloed kunnen uitoefenen 

op deze omgeving en daarmee ook hun eigen wensen eerder kunnen vervullen.  

Verder is een veelgenoemd voordeel (o.a. Brooks 2006; Cook 2008; Garodnick, 2000) het feit dat het 

bij andere typen gebiedsmanagement veelgehoorde probleem van zogenaamde freeriders wordt 

aangepakt. Bij dit probleem profiteren ondernemers en andere gebruikers van het gebied van de 

investeringen van anderen. Bij BID/BIZ is het zo dat na goedkeuring van het gebied iedere 

ondernemer, vastgoedeigenaar en/of bewoner zal moeten meebetalen aan de investeringen. Zo zal 

in principe iedereen die ten volle van de positieve ontwikkelingen in het gebied profiteert daar ook 

voor hebben betaald.  

Een vierde voordeel van een BID, dat al even kort is aangestipt is het feit dat door een BID een 

gebied economisch krachtiger wordt. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in de grotere omzet van 

de bedrijven in het betreffende gebied.  

Als vijfde voordeel van BID is een vermindering van de criminaliteit te noemen. Criminaliteit kan 

soms tot wel 60% afnemen als gevolg van maatregelen getroffen in een BID, zoals de plaatsing van 

beveiligingscamera’s (Vindevogel, 2005). 

 

Investeringen in bepaalde gebieden hebben soms te maken met uitstralingseffecten naar andere 

gebieden. Dit kunnen positieve of negatieve effecten zijn op een gebied zelf of op bepaalde actoren 

in een gebied. Hochleutner (2003) legt uit dat er in een stad drie groepen te onderscheiden zijn, te 

weten de lokale vastgoedbezitters of ondernemers; bewoners van het gebied waar het BID van 

toepassing is en bewoners van de gehele stad of gemeente. Het profijt dat vastgoedeigenaren en 

ondernemers in het BID-gebied hebben van de vorming van BID’s is duidelijk te meten in monetaire 
termen. Of de bewoners van een gebied veel profijt hebben bij een oprichting van een BID is echter 

moeilijker te meten. Het feit dat er minder straatvuil aanwezig is in de wijk zal het leven van de 

bewoners niet in grote mate beïnvloeden. Omdat de bewoners echter, op een enkele uitzondering 

na, niet meebetalen aan de BID zal de verantwoordingsplicht van het dagelijks bestuur van het 

district ook niet tot aan de burgers reiken. Een BID kan wel duidelijk positieve invloeden uitoefenen 

op de rest van de stad, dit worden positieve uitstralingseffecten genoemd. Veelal zijn BID’s opgezet 
in zakencentra met een regionale commerciële functie. Een stad of zelfs een regio kan profiteren bij 
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de verbeteringen van dat gebied die als gevolg van het instellen van een BID hebben 

plaatsgevonden. Dit kan gezien worden als een zesde positief effect van een BID.  

Een bepaald soort uitstralingseffect waarmee gebiedsgericht stedelijk beleid in sommige gevallen 

mee te maken heeft is het ‘waterbedeffect’, dat is 

 
“Een effect van een beleidsmaatregel met een bedoelde of onbedoelde invloed op een ander 
gebied dan waarvoor de beleidsmaatregel is bedoeld.” (Bolt et al, 2008, pp. 11) 

 

Hoewel de bovenstaande definitie misschien anders doet vermoeden, hoeft een waterbedeffect niet 

altijd negatief te zijn, omdat sommige effecten op omliggende gebieden als positief worden 

ervaren, bijvoorbeeld de verplaatsing van een groep bewoners naar de ‘ontvangstwijk’ die geen 
overlast geeft als gevolg van een maatregel die wordt getroffen in een andere wijk.  

2.6 Kritiek op Business Improvement Districts 

Voor ondernemers in het betreffende gebied waar een BID is toegepast, brengt het middel positieve 

effecten met zich mee. Toch zijn er wel discussiepunten rond de, vooral in de VS, massale vorming 

van BID’s.  
 

Uit de literatuur komen er vrijwel alleen maar positieve verhalen naar voren over de effecten op een 

gebied na de vorming van een BID. Deze zijn in de vorige paragraaf reeds aan bod gekomen. Toch is 

er nog maar weinig empirisch bewijs voor het succes van BID’s. Er is al wel een correlatie 
aangetoond tussen de ontwikkeling van BID’s en bijvoorbeeld de vermindering van criminaliteit in 

het betreffende gebied. Echter, of er ook echt een causaal verband bestaat tussen deze twee 

ontwikkelingen is nog niet bewezen (Cook, 2008). De oorzaak voor het gebrek aan empirisch bewijs 

wordt door Hoyt (2006) gelegd in het zelfstandige karakter van BID’s. Zij hoeven alleen aan zichzelf 
te verantwoorden waarom het BID blijft bestaan of wordt opgeheven. Er is dus geen reden om 

gegevens naar buiten te brengen over de effectiviteit van het BID.  

De tweede kanttekening die geplaatst kan worden bij BID’s is dat sommige wetenschappers de 

democratische verantwoordingsplicht van BID’s in twijfel trekken (Hochleutner, 2003). Dit wordt in 

deze context gedefinieerd als de mate waarin bestuurders verantwoording moeten afleggen 

tegenover de kiezers. Bij een grote verantwoordingsplicht zal de bestuurder ook meer de neiging 

hebben ten gunste van de kiezer te gaan handelen. Er bestaat echter geen standaard om deze 

verantwoordingsplicht te ‘meten’. Bovendien is de kans groot dat de bestuurder op verschillende 

vlakken in verschillende mate verantwoordelijk wordt geacht door verschillende (rechts)personen. 

De vraag is ook aan wie het bestuur van de BID verantwoordelijkheidsplicht zou moeten afleggen. 

De districten worden opgesteld uit belang van de bedrijven en kunnen daarom niet alleen 

verantwoordelijk zijn ten opzichte van lokale bevolking, maar vooral ten opzichte van (de belangen 

van) de lokale ondernemers.  

De kleine schaal en geringe macht van een BID beïnvloedt de verantwoordingsplicht van een BID 

enigszins omdat hierdoor bijvoorbeeld het aantal stakeholders waaraan het moet worden afgelegd, 

beperkt is. De belangen van stakeholders komen zo minder snel in het geding en machtsmisbruik 

ligt niet voor de hand. Van belang is verder dat er ex ante (dus binnen de BID-wet) al beperkingen 

zijn opgelegd op de machtsuitoefening van de stichting, waardoor de verantwoordingsplicht een 

kleinere rol speelt. Aanvullend op de BID-wet bestaat er overigens vaak nog een pakket van regels 

dat de bedrijven in het BID onderling hebben opgesteld en afgesproken, waardoor machtsmisbruik 

nog minder kans krijgt en er een grotere kans is dat belangen worden nagestreefd. Degenen die de 

aanvullende regels hebben opgesteld en goedgekeurd kunnen de macht van het BID-bestuur ook 

weer ontnemen. Deze eigenschappen maken het Business Improvement District tot een transparant 

bestuurlijk orgaan. Hoe kleiner een BID is, hoe groter de kans is dat de ondernemer of 

vastgoedeigenaar zélf betrokken is bij het bestuur ervan, waardoor de kans dat zijn of haar belangen 

worden nagestreefd bij kleine BID’s toeneemt.  
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Ondanks de beperkte macht en geringe omvang van veel BID’s, speelt het genoemde probleem van 
verantwoordingsplicht volgens Hochleutner (2003) nog steeds: 

 
“BID’s represent an attempt by city government to delegate responsibility for (and control over) 
public spaces to the private sector and (…) BID’s have grown too powerful and too self-serving, 

and have assumed municipal duties without adequate oversight of accountability” (Hochleutner, 
2003, pp.385) 

 

Volgens Hochleutner zijn BID’s dus te machtig en onafhankelijk geworden en voeren zij taken uit als 
ware zij een gemeente, waardoor het overzicht over de verantwoordingsplicht wordt verloren. Zoals 

aangegeven blijft een probleem van BID’s het vaststellen aan wie zij de verantwoordingsplicht 

zouden moeten afleggen, met andere woorden: wie er profiteert van BID’s. In de VS werd zelfs de 
kritiek geuit dat BID’s qua democratisch gehalte ongrondwettelijk zijn. Door de regeling die ervoor 

zorgt dat de grotere vastgoedeigenaren meer invloed hebben op de opgerichte BID-stichting zou 

voorbijgaan aan het one person-one vote principe, zoals dat in de Amerikaanse grondwet is 

vastgelegd. Een rechter concludeerde dat BID’s te buiten gaan aan het genoemde principe om een 

aantal redenen. Ten eerste omdat BID’s hun bestaansrecht ontlenen aan het hebben van één 
specifiek, gezamenlijk doel, namelijk het verbeteren van de concurrentiepositie van het betreffende 

gebied. Daarnaast heeft een BID-stichting een gematigde invloed op vastgoedeigenaren en hebben 

zij geen primaire verantwoordelijkheden of macht, zoals een lokale overheidsinstantie (Hochleutner, 

2003, pp.376-377). Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de regeling die in sommige BID’s geldt waarbij 

de invloed van de partij in het BID afhangt van de hoeveelheid vastgoed die de betreffende partij in 

bezit heeft.  

 

Een derde discussiepunt, op sociaal gebied, dat door een aantal schrijvers wordt aangekaart is het 

feit dat publieke ruimten door de invoering van een BID niet meer publiek zijn maar privaat of semi-

privaat (Clough & Vanderbeck, 2006). Volgens Vindevogel gaat het om een algemene trend: 

 
”Governments have lost their monopoly on policing in a process that researchers Baylay and 
Shearing have identified as ‘multilaterization’. This revolution in the governance of security 

extends beyond privatization or decentralization: it actually involves a blurring of the traditional 

boundaries between the public and private” (Vindevogel 2005, pp.235) 

 

Vindevogel geeft dus aan dat er vooral op het gebied van veiligheid een vervaging van de grenzen 

tussen publiek en privaat is opgetreden. De vraag is of deze privaat gemanagede ruimten dan nog 

wel als publieke ruimten kunnen functioneren, omdat bijvoorbeeld zwervers soms structureel buiten 

het gebied worden gehouden. Zo ontstaat er een zekere selectiviteit in de gebruikers van die ruimte 

waardoor het dus niet meer als een publieke ruimte gezien kan worden. Publieke ruimten zijn vanuit 

de democratische visie van belang omdat hierin bepaalde bevolkingsgroepen andere 

bevolkingsgroepen kunnen ontmoeten en zo hun standpunten uit kunnen wisselen. Volgens de 

democraten komen door deze ontmoetingen de ‘beste’ ideeën door de openheid van mens en debat 

vanzelf boven en leidt het tot een goed bestuurde eenheid. Zonder deze publieke ruimte zal dit dus 

niet plaatsvinden. Het democratische ideaal van publieke ruimte, gericht op participatie, is zo in een 

spanningsveld verwikkeld met de neo-liberale opvatting van publieke ruimte, welke privaat wordt 

gemanaged en waar winstgevendheid centraal staat. 

Openbare ruimte zou volgens sommigen steeds meer in dienst staan van de 

consumptiemaatschappij en dientengevolge consumeren als belangrijkste of enige functie hebben 

in plaats van de traditionele functies van openbare ruimte. BID’s behartigen de belangen van de 
corporate community, min of meer ten koste van het publieke belang. Bijvoorbeeld het aspect 

veiligheid wordt niet door iedereen hetzelfde ingevuld. De ene persoon beoordeelt een omgeving 

wellicht sneller als veilig dan de ander, of meet veiligheid aan de hand van andere kenmerken. 

Daarnaast is er vaak een spanningsveld met betrekking tot beveiliging, dat gaat om de balans tussen 
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bescherming van (in dit geval) bezoekers van het gebied en de vrijheid en privacy van die bezoekers 

(Vindevogel, 2005). McFarlane (2004) ziet zelfs een toenemende segregatie tussen rassen en klassen 

als gevolg van het BID-model. Enkele sociaaleconomische groepen en rassen zijn zeer dominant in 

de gebieden waar een BID is ingesteld. BID’s gebruiken volgens Clough & Vanderbeck (2006) 

publieke veiligheid als beweegreden om allerlei verschillende, vergaande regelingen in te voeren. In 

hun artikel noemen zij het voorbeeld van de markt in Vermont die tot doel heeft een mass of 

consumers aan te trekken in plaats van de traditionele marktfunctie te vervullen (het bij elkaar 

brengen van mensen om elkaars gedachten uit te wisselen en in debat te gaan). Volgens Van Melik 

(2008, pp.215) kan de betrokkenheid van de private sector bij herinrichtingprocessen in het 

algemeen in twijfel worden getrokken, omdat het ‘op de lange termijn kan leiden tot ruimtelijke 
differentiatie van verschillende delen van de binnenstad’. Deze discussie rond de macht van private 

partijen, laat zien dat de achterliggende politieke gedachte van het beleidsinstrument liberaal is te 

noemen: 

 
“Op grond van de liberale beginselen van individuele verantwoordelijkheid en spontane orde 
gaat de voorkeur uit naar een variëteit in vormen van organisatie van inrichting en beheer van 

ruimte. […] Voor liberalen staat voorop dat een grotere invloed van individuen op hun 
leefomgeving het beter mogelijk maakt hun individuele voorkeuren, wensen en behoeften vorm 

te geven. […] Voor bedrijventerreinen of winkelgebieden valt te denken aan ‘Business 
Improvement Districts’, waarin ondernemers gezamenlijk de beschikking krijgen over een deel 
van hun eigen belastingopbrengsten voor gezamenlijk beheer of het verhogen van de 

veiligheid.” (Buunk 2007, pp.11) 

 

Een effect dat zowel positief als negatief gezien kan worden is de mogelijke stijging van de 

vastgoedprijzen en huren in een BID/BIZ. Gemiddeld gezien oefent een BID een positief effect uit op 

de huurprijzen van commercieel vastgoed in het gebied (Ellen et al, 2007). Echter, het hangt van de 

grootte van het gebied en het type gebied (voornamelijk kantoren, voornamelijk winkels, of 

gemengd) af hoe groot deze invloed is. Zo is er in de VS bij grote BID’s en gebieden met 

voornamelijk kantoren sprake van een grotere invloed op de prijzen van commercieel vastgoed dan 

bij kleinere gebieden en gebieden die voornamelijk uit winkelpanden bestaan of waar industrie 

domineert. De oorzaak voor dit verschil zit hem in het verschil in budget: bij een groter gebied en 

gebieden die voornamelijk uit kantoren bestaan is er significant meer budget (Ellen et al, 2007). De 

onderzoekers vinden geen effecten van BID’s op commercieel vastgoed in de aangrenzende 
gebieden. In andere literatuur komen deze uitstralingseffecten wel naar voren. Dit type effecten is in 

de vorige paragraaf al kort besproken. Daar ging het om positieve uitstralingseffecten, maar er zijn 

ook negatieve te noemen. Een negatief uitstralingseffect zou kunnen komen optreden als er niet 

direct rekening wordt gehouden met de effecten op omliggende gebieden, omdat een BID wordt 

opgericht en bestuurd door bedrijven in een bepaald gebied. Het instellen van een BID/BIZ kan 

ervoor zorgen dat een gebied zich isoleert van de gebieden eromheen. Daarom zijn in het geval van 

BID’s preventieve maatregelen nodig om negatieve waterbedeffecten te voorkomen (Menger et al, 

2005, pp. 17).  

2.7 Relatie met soortgelijke beleidsmiddelen 

Het Ministerie van Economische Zaken introduceert BIZ als een nieuw beleidsmiddel waarmee 

ondernemers zich beter kunnen organiseren om zo invloed uit te oefenen op hun directe 

bedrijfsomgeving. Binnen de ruimtelijke ordeningspraktijk is echter al een aantal soortgelijke 

middelen bekend. In deze paragraaf wordt een aantal van deze middelen omschreven en komt de 

relatie met BID aan bod. Doel hierbij is om te achterhalen of er voor- of nadelen zijn verbonden aan 

de gelijksoortige middelen en of deze dan ook van toepassing zijn bij BID/BIZ en de mogelijke 

toepassing in krachtwijken.  

 



Krachtwijken op eigen kracht                       13 

Business Improvement Districts kunnen gezien worden als een middel om een gebied te managen. 

Bij management (van een gebied) gaat het om het proces van ‘designing and maintaining an 

environment in which individuals, working together in groups, efficiently accomplish selected aims’ 
(Chakrabarty 1998, pp.504). In elke sector en bij elke activiteit die in een samenleving plaatsvindt 

worden groepen gevormd waardoor actoren dingen kunnen bereiken die ze zonder vorming van die 

groepen niet zouden kunnen bereiken. De ontwikkeling van een Business Improvement District kan 

worden gezien als de vorming van een dergelijke groep. Bovendien sluit de rol van een BID aan bij de 

hierboven genoemde definitie van management.  

2.7.1 Centrummanagement 

Een vorm van gebiedsmanagement die dicht tegen BID/BIZ aan ligt is centrummanagement, dat is: 

 
“Een structureel organisatorisch kader voor publieke en private partijen, gericht op de 
herstructurering en het beheer van de binnenstad en de daar gevestigde bedrijvigheid, met 

name de publiektrekkende functies” (Ashworth, 1995, in: Ennen & Ashworth, 1995, pp. 3-4).  

 

Centrummanagement wordt volgens Ashworth door een zestal eigenschappen gekenmerkt:  

 
1. het is marktgeoriënteerd;  

2. de binnenstad wordt opgevat als een product; 

3. het heeft een horizontale organisatiestructuur;  

4. verschillende actoren participeren in het proces;  

5. het wordt ingezet voor de lange en middellange termijn  

6. het kan alleen toegepast worden op steden met 50.000 tot 200.000 inwoners.  

 

Het centrum van een stad wordt met centrummanagement erg economisch benaderd, vooral 

gezien de twee eerstgenoemde eigenschappen. Net als bij BID/BIZ wordt er bij 

centrummanagement gebruik gemaakt van een horizontale organisatiestructuur. Dit komt tot 

uiting in het feit dat er van een integraal, interdepartementaal team gebruik gemaakt wordt waarbij 

zowel publieke als private partijen samenwerken. De private partijen zijn, zoals wel bij BID het geval, 

niet alleen bedrijven maar ook bewoners. Alle partijen zijn door deze horizontale 

organisatiestructuur gelijkwaardige partners van elkaar. Qua financiering toont 

centrummanagement in een bepaalde vorm duidelijk overeenkomsten met de BID’s. De 
belangrijkste private partijen moeten volgens sommigen ook verantwoordelijk worden gesteld voor 

(een groot deel van) de financiering van de activiteiten die in het kader van centrummanagement 

worden uitgevoerd. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen primaire partijen 

(binnenstadsondernemers, vastgoedeigenaren) en secundaire partijen (Kamer van Koophandel, 

projectontwikkelaars). Doordat Ashworth de termijn waarop centrummanagement zou moeten 

plaatsvinden en de grootte van steden waar het toegepast kan worden expliciet vermeldt, wordt 

duidelijk dat deze vorm van gebiedsmanagement uitgaat van een actievere rol van de gemeentelijke 

overheid dan bij BID of BIZ. Echter, de achterliggende doelstelling, namelijk het verbeteren van de 

economische positie van een bepaald gebied in de stad lijkt sterk op de doelen waarmee BID’s 
worden ingesteld.  

2.7.2 Gebiedsontwikkeling 

De rol van projectontwikkelaars bij centrummanagement impliceert een relatie met 

gebiedsontwikkeling. Volgens Van der Cammen (2006) moet gebiedsontwikkeling aan een aantal 

voorwaarden voldoen, wil het tot een succes leiden. Als gekeken wordt naar die voorwaarden (kader 

2.3) valt op dat er een drietal is dat belangrijk kan worden geacht voor de oprichting van een BIZ. Er 

moet een wil zijn om actie te ondernemen (door urgentie), maar ook moeten de partijen elkaar 

voldoende vertrouwen om samen te werken en zal een gemeenschappelijke visie op de 

problematiek in het gebied de kans op een succesvolle samenwerking vergroten.  
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Kader 2.3: Voorwaarden voor succesvolle gebiedsontwikkeling 

 
Bron: Van der Cammen (2006) 

2.7.3 Parkmanagement 

Het concept BID kan aldus als een vorm van gebiedsmanagement worden gezien, net als het 

zogenaamde parkmanagement. Bij parkmanagement, bijna zonder uitzondering alleen toegepast op 

bedrijventerreinen, gaat het om: 

 
“Een publieke eenheid (meestal een gemeente) en een aantal private eenheden (ontwikkelaars, 

bedrijven etc) [die] besluiten [om] een aantal van hun respectievelijke taken en activiteiten in 

een nieuwe organisatie te bundelen c.q. aan een bestaande organisatie over te dragen.” 

(Biesheuvel, 2003, pp.3) 

  

Verschillende toepassingen van parkmanagement laten, net als bij BID’s, een verschil in 
takenpakket en beheervormen zien. De invulling die wordt gegeven aan een BID is wat dat betreft 

dan ook  diffuus te noemen (zoals ook is gebleken uit paragraaf 2.2). Kwaliteit en duurzaamheid zijn 

echter steeds terugkerende factoren. Parkmanagement wordt vooral gebruikt op nieuwe of nieuw 

te ontwikkelen locaties en maar weinig op bestaande bedrijventerreinen die herontwikkeld moeten 

worden. Bij herontwikkeling neemt de samenwerking in ieder geval minder grote vormen aan dan 

bij nieuwe locaties. Het verschil met BID/BIZ is hiermee meteen duidelijk, omdat dat concept wordt 

toegepast op bestaande gebieden die om een verbetering van het ondernemersklimaat vragen. 

Toch verschilt parkmanagement niet op alle vlakken in deze mate van BID/BIZ. Zo is er volgens 

Biesheuvel (2003) bij gebiedsmanagement ‘over het algemeen onderscheid in een verplicht en vrijwillig 

pakket’. In het verplichte pakket zijn vaak de taken die in het buitenland een BID veelal op zich 
neemt opgenomen, zoals zorg voor openbare ruimte en veiligheid. Het vrijwillige pakket kan dan 

veel grootschaliger en ingrijpender taken bevatten, zoals collectieve zorg voor zaken als 

kinderopvang. Ook hier valt weer op dat parkmanagement per situatie verschilt, net als bij BID’s 
hangt namelijk van de wens van de initiatiefnemers af wat er aan diensten geregeld wordt. Bij 

parkmanagement kan het freeriderprobleem optreden, omdat het voor de ondernemers in het 

gebied niet verplicht is zich aan te sluiten bij de parkmanagementorganisatie.  

 

Een kanttekening die Biesheuvel plaatst bij parkmanagement, is de vraag wat de invloed van de 

economische situatie kan zijn op een overkoepelende organisatie. Als het slechter gaat met 

bedrijven kunnen zij wellicht de bijdrage niet meer betalen. Hoewel dit verplicht is in het geval van 

een BIZ of BID, kan het probleem, gezien de economische crisis ten tijde van het schrijven en het 

liberale private karakter, niet worden uitgesloten. Het is de vraag wat de gevolgen zijn voor een 

dergelijke organisatie bij het faillissement van één of meer van de aangesloten bedrijven. Biesheuvel 

gaat zelfs nog verder in zijn kritiek op privaat gebiedsmanagement door de vraag te stellen of 

parkmanagement misschien slechts een ‘een modeverschijnsel is dat is meegelift op de algemene 

sympathie voor private oplossingen’? Wellicht is de stelling van Biesheuvel op waarheid berust, maar 

van BID kan in ieder geval gezegd worden dat het in het buitenland met succes gebieden verbeterd 

heeft, hoewel zoals hiervoor al aangegeven, de causaliteit van het verband tussen de vorming van 

een BID en bijvoorbeeld de vermindering van de criminaliteit nog weleens in twijfel wordt 

getrokken. De transformatie naar BIZ voor Nederland past misschien binnen het modeverschijnsel, 

maar heeft dus ook een diepere grondslag. Toch is het Business Improvement District niet direct 

o Urgentie: Er moet een maatschappelijke opgave voor het gebied zijn zodat er de wil 

ontstaat actie te ondernemen. 

o Wederzijds vertrouwen tussen partijen: tussen private partijen of tussen publieke en 

private partijen is. 

o Gedeelde probleemstelling: een gemeenschappelijke visie op de problematiek die in het 

gebied speelt 
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overgenomen uit andere landen. Daarom zal nu als achtergrond de transformatie van 

beleidsconcepten kort worden behandeld met daarna de specifieke Nederlandse wetgeving voor 

BIZ.  

2.8 Internationale adaptatie van beleidsconcepten  

Het concept BID is zoals aangegeven ontstaan in Canada en daarna toegepast in onder andere de 

VS, Nieuw Zeeland, Jamaica en Zuid-Afrika. Sinds 2002 is het, vooral met de Amerikaanse 

succesverhalen (o.a. Times Square in New York City, Philadelphia, Washington DC) als grondslag 

vertaald naar Europese landen, te weten Duitsland, Ierland, Servië, Albanië, Engeland en Wales 

(Cook, 2008). Per 1 mei 2009 is de experimentenwet BIZ in Nederland ingegaan. Er kan dus 

gesproken worden van een internationale ‘doorbraak’ van het BID. Ter inleiding op paragraaf 2.9 

waarin dieper wordt ingegaan op de experimentenwet in Nederland, zal nu worden omschreven hoe 

een dergelijke ‘verhuizing’ van een beleidsconcept in zijn werk gaat, waar op gelet moet worden en 

aan welke invloeden een concept wordt blootgesteld bij de toepassing in een ander land. Eerder is 

het belang van de context bij de vorming van een BID al aangegeven. Bij de toepassing van een 

beleidsconcept als BID in een ander land verandert ook de context waarin het beleidsconcept wordt 

toegepast. Deze verandering van BID naar BIZ waarbij het gebied waarin het concept wordt 

toegepast, is mogelijk te vergelijken met de verplaatsing van BIZ van bijvoorbeeld winkelstraten in 

stadscentra of bedrijventerreinen naar krachtwijken, waar dit onderzoek om draait.  

 

Een beleidsverandering vindt zijn grondslag in de ontevredenheid met het huidige beleid of 

beleidsinstrument. Cook heeft een raamwerk opgezet voor beleidswijzigingen, welke bestaat uit zes 

aspecten (zie kader 2.4).  

 
Kader 2.4: Het raamwerk voor beleidswijzigingen van Cook 

 
Bron: Cook (2008), pp.776-777 

 

1. Identificatie en samenstelling van beleidsproblemen in het eigen gebied. Hierbij is het van 

belang dat er goed wordt geïnventariseerd hoe het beleidsprobleem wordt gevormd (door welke 

mechanismen en volgens welk proces) en waargenomen en hoe het probleem belandt in het 

beleidsproces. 

2. Selectie en interpretatie van beleid als succesvol en geschikt voor het betreffende 

beleidsprobleem. Hierbinnen moet er vooral aandacht zijn voor de methoden en achterliggende 

criteria waarmee het bestaande beleid is geselecteerd. Daarnaast is het van belang om de 

manier waarop beleid uit haar politieke, economische en sociale context is gehaald en in 

administratieve en methodologische kader is ingekaderd na te gaan. Een derde factor van 

belang bij dit punt is hoe het model aan de man gebracht is in de betreffende context, met 

andere woorden: hoe is aangetoond dat de succesfactoren van het beleid elders ook gelden voor 

het beleid in de nieuwe context. Ten slotte is het van belang om aan te geven waarom het beleid 

geschikt is om het gegeven probleem op te lossen.  

3. Hoe het beleidsmodel is ingekapseld in en omgevormd voor de nieuwe context. Er zal eerst 

nagegaan moeten worden hoe het beleidsmodel omvormbaar wordt geacht. Dan kan er 

gekeken worden hoe het model eerder is omgezet om in de specifieke context problemen aan te 

pakken en ten derde hoe het model vervormd wordt als gevolg van de nieuwe politieke, 

economische en sociale context maar ook hoe deze context wordt vervormd door het uitrollen 

van het beleid. 

4. Hoe en waarom bestaand beleid gebruikt wordt als reden om een bepaald beleid toe te passen. 

5. Betrokkenheid van actoren en instituties in het proces met betrekking tot de beleidstransfer. 

Hierbij is het van belang om zowel overheids- als niet-overheidsactoren en instituties te 

onderscheiden.  

6. Factoren die buiten het beleid zijn gehouden, zoals fysieke plaatsen, beleid, actoren, instituties, 

evaluaties. De vraag: ‘Waarom zijn de betreffende factoren niet meegenomen in het beleid?' staat 

centraal 
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Stap 2, 3 en 4 gaan over de transplantatie van een beleidsconcept vanuit de ene context, naar een 

andere context. De Jong (2008) noemt dit institutionele transplantatie. Het overnemen van onder 

andere ruimtelijke concepten lijkt onder invloed van globalisering, internationalisering en 

Europeanisering steeds meer toegepast te worden. Dit wil niet zeggen dat institutionele 

transplantatie een nieuw verschijnsel is. Al sinds de eerste ontdekkingsreizigers wordt het 

toegepast. Toen en nu kennen deze transplantaties zowel succesvolle als minder succesvolle 

verhalen. Belangrijk om op te merken is dat in de huidige tijd het ‘internationale geopolitieke 

speelveld in velerlei opzichten is gehorizontaliseerd’ (De Jong 2008, pp.160). De Jong bedoelt hier mee 

dat er niet één land of regio wordt gezien als voorloper op het gebied van beleidsconcepten, die 

later worden toegepast in andere landen. Er is sprake van een horizontale ‘machtsverhouding’ 
tussen landen. De Jong geeft aan dat beleidsconcepten uit het buitenland vaak niet klakkeloos 

worden overgenomen en geaccepteerd. Er is volgens hem altijd sprake van enige strijd tussen de 

voorstanders van verandering en actoren die baat hebben bij het voortbestaan van de huidige 

situatie of voorstanders van een andere vorm van verandering. Een factor die op deze strijd van 

invloed is, is de functionering van het huidige systeem op het betreffende beleidsgebied. Net als bij 

gebiedsontwikkeling (zie paragraaf 2.7) kan een gevoel van urgentie zeker bijdragen aan 

beleidsverandering.  

 

De Jong (2008) geeft verder aan dat diverse inspiratiebronnen samen moeten worden meegenomen 

bij de vorming en transplantatie van beleid. Een beleidsmodel kan in verschillende contexten 

namelijk verschillend resultaat opleveren. Met deze constatering wordt het fundament voor het 

onderzoek naar de mogelijke toepassing van BIZ in krachtwijken sterker. Mogelijk kan volgens de 

Jong (2008) door het combineren van inspiratiebronnen het ‘beste van diverse werelden bij elkaar 

worden verzameld’, al hangen de succesfactoren natuurlijk altijd af van de context. Een concept 

moet daarnaast worden gecontextualiseerd (De Jong, 2008). Er mag nooit automatisch vanuit 

worden gegaan dat effectief beleid in het ene land, succesvol zal zijn in een ander land. De relatieve 

overeenstemming tussen landen (‘landenfamilies’) zou op het eerste gezicht misschien een goede 

manier zijn om de kans op succes in te schatten, maar De Jong geeft aan dat hierdoor juist kleine 

institutionele verschillen over het hoofd worden gezien. Natuurlijk is een overeenstemming op 

bepaalde gebieden tussen landen geen negatieve factor, maar de schrijver maakt duidelijk dat voor 

deze valkuil van kleine verschillen opgepast moet worden.  

Een overkoepelende belangrijke factor die De Jong noemt en die gedeeltelijk samenvalt met het 

vijfde punt in het raamwerk van Cook (2008), is dat het overdrachtsproces in goede banen geleid 

moet worden. Dit is vooral van belang voor de uiteindelijke institutionalisering van een 

beleidstransplantaat. In dit proces gaat het concept ‘leven en raakt het vergroeid met zijn omgeving’. 
Ook dit kan wellicht een factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de plaatsing van 

BIZ naar een krachtwijk. Natuurlijk doet al het bovenstaande niets af aan het belang van de kwaliteit 

(effectiviteit) dat het beleidsconcept moet bezitten als basis voor succes.  

2.9 BID in Nederland: Bedrijven Investeringszones 

Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven speelt de context bij beleidstransformatie een zeer 

grote rol. Onder andere Vindevogel (2005) geeft aan dat het in Europese landen minder gebruikelijk 

is om de private sector publieke functies te laten vervullen dan in de VS. In veel Europese landen 

speelt traditioneel de overheid een grotere rol in het dagelijks leven. De invoering van de 

experimentenwet BIZ in Nederland kan in het licht geplaatst worden van de toegenomen 

decentralisering en privatisering van het ruimtelijke ordeningsbeleid van de laatste jaren. In deze 

paragraaf wordt gekeken of het genoemde culturele verschil tussen de BID-landen en Nederland 

ook invloed heeft uitgeoefend op de transformatie van BID’s naar Bedrijven Investeringszones. Hoe 

ziet de wet er in Nederland uit, wat speelt mee in de totstandkoming en wat valt op in de 

vergelijking met BID’s? Tevens wordt ingegaan op de aanleiding voor de ontwikkeling van de 
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Nederlandse wet, toepassingen en de verwachtingen die het Ministerie van Economische Zaken 

heeft met betrekking tot BIZ’s. 

2.9.1 Het oprichten van een BIZ 

In de inleiding (hoofdstuk 1) is een korte omschrijving gegeven van wat de experimentenwet 

inhoudt. Vanaf 1 mei 2009 vindt gedurende vijf jaar een aantal experimenten met BIZ plaats. De wet 

geeft aan dat een Bedrijven Investeringszone wordt ingezet ter bevordering van de ‘leefbaarheid, 

veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang’ in de zone en dat de BIZ-bijdrage 

wordt geheven over de gebruikers van de panden in de betreffende zone (Eerste kamer der Staten 

Generaal, 2008). Mocht een pand in het gebied niet in gebruik zijn, dan kan de eigenaar worden 

belast. Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zal zich moeten hebben uitgesproken vóór of 

tegen de wet wil een BIZ in werking treden, mits daarvan tweederde zich vóór de zone heeft 

uitgesproken en de som van de WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan die van de 

tegenstemmers. Een BI-zone kan, als van voldoende steun voor opheffing sprake is, per directe 

ingang worden opgeheven door de gemeente.  

De in paragraaf 2.6 genoemde nadelen worden volgens het Ministerie van Economische Zaken 

(interview met Karen Passier) deels opgevangen. Het wellicht spelende gebrekkige democratische 

gehalte wordt ingekaderd doordat volgens de wet de gemeenteraad akkoord zal moeten gaan met 

het businessplan van de BIZ. De belangrijke rol van de gemeenteraad zorgt echter ook voor een 

bureaucratisch gehalte. Dit is volgens Passier onvermijdelijk, omdat aan maatschappelijke belangen 

niet voorbij kan worden gegaan. Ook het waterbedeffect is op sommige beleidsgebieden 

onvermijdelijk. Bij het bestrijden van criminaliteit bijvoorbeeld, zal dit effect altijd blijven spelen. Dit 

kan volgens het Ministerie van Economische Zaken echter niet betekenen dat criminaliteit niet 

wordt bestreden. Het waterbedeffect is probleem dat niet alleen bij BIZ speelt en het zal erg moeilijk 

worden om het in zijn geheel uit te sluiten.  

De angst voor de terugtrekking van de gemeente voor bepaalde taken leeft niet bij het Ministerie 

van Economische Zaken. Passier geeft aan dat juist de onderhandelingskracht van ondernemers 

toeneemt bij het vormen van een BIZ. Dit kan bijvoorbeeld door een Service Level Agreement op te 

stellen, waar afspraken in komen over wat de taken van de gemeente en wat de taken de BIZ zijn. 

Ook bij de uitvoering van de experimentenwet in Den Haag is dit een veelvoorkomend gebruik 

(Joost Menger, interview). De eventuele stijging van de huren door de verbeterde kwaliteit van het 

gebied als gevolg van een BIZ, is ondervangen door niet de vastgoedeigenaren, maar de gebruikers 

van niet-woningen te laten investeren in een BI-zone. Hierdoor kunnen de kosten van een BIZ niet 

worden doorberekend naar eventuele bewoners.  

2.9.2 Totstandkoming van de experimentenwet 

Het Ministerie van Economische Zaken (interview Karen Passier) geeft aan dat om een aantal 

redenen besloten is over te gaan op de ontwikkeling van een experimentenwet BIZ. De eerste reden 

is dat gezamenlijke initiatieven van ondernemers in de praktijk moeilijk van de grond komen. De 

experimentenwet BIZ heeft een faciliterende functie, waarmee de mogelijkheid wordt geboden een 

stichting op te richten met veel rechtszekerheid en waarin een juridisch kader voor de oprichting van 

een initiatief wordt neergezet. De tweede en derde reden zijn dat er veel langdurige discussies zijn 

over ten eerste waar de aanpak van een ondernemersinitiatief zich op moet richten en ten tweede 

over de financiering van het geheel. Hierin is de discussie rond de rolverdeling tussen gemeenten en 

ondernemers een belangrijke factor. Een vierde reden voor het ontwikkelen van de 

experimentenwet is dat het moeilijk is voor ondernemers om iedereen in het gebied mee te krijgen 

in de organisatie en er voldoende draagvlak te creëren. Uit de Benchmark gemeentelijk 

ondernemersklimaat (Ministerie van Economische Zaken, 2002, pp.13) blijkt de vijfde reden: de 

Nederlandse ondernemers zijn ontevreden over het ondernemersklimaat in steden. Vooral op het 

gebied van veiligheid is het volgens de ondernemers wenselijk dat het wordt verbeterd. De 

ontevredenheid over het ondernemersklimaat zal voor ondernemers waarschijnlijk ook de 
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belangrijkste reden zijn om over te gaan tot de oprichting van een BI-zone. Als laatste reden voor de 

ontwikkeling van de experimentenwet kan genoemd worden dat er een toenemende aandacht is 

voor wijkeconomie onder ondernemers.  

2.9.3 Verwachtingen 

De verwachting van het Ministerie van Economische Zaken is dat BIZ’s in Nederland een belangrijke 
toegevoegde waarde kunnen leveren en dat zij een aantal problemen op kunnen lossen. Daarom 

wordt verwacht dat gezamenlijke investeringen door ondernemers makkelijker van de grond komen 

(Ministerie van Economische Zaken, 2009). Het Ministerie van Economische Zaken (Karen Passier, 

interview) geeft verder aan dat er naar inschatting voor circa honderd locaties in zestig gemeenten 

interesse bestaat om een BIZ op te richten. Het gaat om een mix van gebieden, voornamelijk 

bedrijventerreinen, winkel- en horecagebieden met wisselende grootte. Het feit dat er voor zoveel 

locaties interesse is in BIZ is volgens EZ positief, maar hoeveel BIZ’s er daadwerkelijk officieel gaan 
ontstaan, zal uit de toekomst moeten blijken. In ieder geval is het duidelijk dat BIZ door de 

ondernemers in deze honderd gebieden wordt gezien als een succesvol instrument en dat de 

problematiek waarvoor BIZ oplossingen biedt, wordt herkend.  

Wat betreft het succes van de BIZ heeft EZ hoge verwachtingen. De belangrijkste reden hiervoor is 

dat het instrument in het buitenland zijn succes reeds heeft bewezen. Gezien het animo blijkt dat er 

in Nederland echt behoefte is aan een dergelijk instrument, maar de status van experimentenwet 

geeft wel aan dat nog moet blijken of de wet zoals die nu is vormgegeven zal werken in de praktijk.  

In vergelijking met BID in bijvoorbeeld de VS is de (experiment)wet in Nederland vrij stevig met 

betrekking tot de regelgeving. Hier komt weer het culturele verschil zoals aan het begin van deze 

paragraaf genoemd naar voren.  

 

Er zijn echter ook twijfels over de werking van de experimentenwet Bedrijven Investeringszones in 

Nederland (Het Financieele Dagblad, 2009a; 2009b). Onder ander de (in de lijn der verwachting 

liggende) discussie over de vraag welke taken de gemeente en welke taken de ondernemers voor 

hun rekening moeten nemen zou leven. Daarnaast levert het feit dat de gemeente bepaalt welke 

gebieden onderdeel worden van een BIZ, discussie op. Om de bezwaarprocedure (iedereen kan 

bezwaar indienen tegen de vorming van een BIZ) niet te zwaar te maken, ook administratief gezien, 

zullen de plannen in de uiteindelijke verordeningen niet al te ambitieus zijn waardoor alleen 

investeringen in schoon, heel en veilig zouden overblijven (Het Financieele Dagblad, 2009b). 

Ondanks de problemen die Het Financieele Dagblad constateert, is het animo onder ondernemers 

om een BIZ op te richten erg groot. 

 

Het bureaucratisch gehalte van de experimentenwet BIZ wordt niet als een positief element gezien 

(Joost Menger, interview). De koppeling aan de WOZ is bijvoorbeeld lastig, omdat deze waarde elk 

jaar verandert en zo ook de heffing moet worden bijgesteld, terwijl de waarde maar enkele 

procentpunten wijzigt en het eigenlijk om de onderlinge verhoudingen van de heffing in het gebied 

gaat. Daarnaast kent de wet volgens Menger een ‘ongekend aantal Nederlands geaarde 
waarborgen’. Hierdoor is de gemeente, maar ook de BIZ zelf, veel tijd en energie kwijt. De 
inningskosten zijn mede daarom ook hoog. Een derde kritiekpunt is het ‘verzet tegen de marketing’ 
in de experimentenwet, terwijl dat volgens Menger (interview) één van de voornaamste redenen is 

om een BIZ op te richten. Daar komt bij dat ondernemers die een BIZ willen oprichten, deze graag 

willen laten opgaan in hun ondernemersvereniging (of vice versa). In de (toelichting van) de wet 

staat echter dat het verplicht is een aparte vereniging of stichting op te richten met het exclusieve 

doel om de BIZ uit te voeren. Een probleem dat Menger (projectleider BIZ in Den Haag) daarnaast 

tegenkomt is dat er onduidelijkheid heerst, omdat de wet niet zegt dat de ondernemers zélf mogen 

bepalen wat ze gaan doen met het geld. Dit kunnen gemeenten afzonderlijk bepalen. Als volgens 

Menger de gemeente zelfs op de concrete uitvoering dergelijke invloed kan uitoefenen, zal het 

instrument een stuk minder populair zijn. In een interview als reactie op de gang van zaken rondom 
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de BIZ-invoering in Den Haag (zie kader 2.5), geeft de projectleider Bedrijven Investeringszones in 

Den Haag, Joost Menger aan dat: 

 
“Voor alle Business Improvement Districts of Bedrijven Investeringszones geldt: succes maakt 

het tot een succes. Je hebt een paar succesverhalen nodig waardoor andere ondernemers 

makkelijker te enthousiasmeren zijn. Daarom zet Den Haag in op een versnelde opzet van een 

viertal BI-zones.” 

 

Tevens geeft hij aan dat in de Verenigde Staten bij BIDs ook vrijwel zonder uitzondering sprake is 

van enige vorm van stimulans of steun door de betreffende gemeente. Zo zijn bijvoorbeeld 

gemeenteambtenaren lid van het BID-bestuur.  

 
Kader 2.5: Gang van zaken rondom de invoering van BIZ in Den Haag 

 
Bron: Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Den Haag (2009) en interview Joost Menger (2009) 

2.9.4 Ondernemersinitiatieven in Nederland 

Een veel op de BIZ gelijkend ondernemersinitiatief in Nederland is terug te vinden in Leiden. Het 

Ondernemersfonds Leiden is een fonds waarbij alle Leidse ondernemers zijn aangesloten. Zij 

betalen sinds 2005 circa 5% meer OZB. Deze 5% wordt gestort in een fonds dat beheerd wordt door 

de Stichting Ondernemersfonds Leiden. Ondernemersverenigingen kunnen met dit geld, dat als het 

ware als een soort contributie voor deze verenigingen gezien kan worden, activiteiten financieren 

die een gezamenlijk belang dienen. ‘Het doel van het fonds is het versterken van het 

ondernemersklimaat voor en door collectieve ondernemers in de stad’ (Ondernemersfonds Leiden, 

2009). Het verschil met BIZ is dat bedrijven zich niet individueel kunnen aansluiten, maar dat ‘enkel 

collectief georganiseerde initiatieven’ trekkingsrecht op het ondernemersfonds hebben. Middels deze 

constructie wordt het probleem van freeriders voorkomen. De georganiseerde initiatieven kunnen 

door middel van een formulier een voorstel indienen voor de besteding van gelden van het fonds. 

In juli 2009 heeft het college van Den Haag een voorstel gedaan voor de procedure(s) rond de invoering van 

Bedrijven Investeringszones in Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 2009).  

 

In het voorstel staat dat het college € 1 miljoen euro wil inzetten om ‘BI-zones te stimuleren en –waar gewenst- te 

faciliteren’. BIZ wordt onder meer gezien als een middel dat kan dienen ter versterking van de krachtwijken. In 

een aantal gebieden bestaat volgens het voorstel reeds interesse voor het oprichten van een BIZ. Hiervan liggen 

twee gebieden in krachtwijken, te weten de Paul Krugerlaan (Transvaal) en de Leyweg (Zuidwest).  

 

De manier waarop de gemeente deze stimulering en facilitering waar gaat maken, is door het voor ondernemers 

zo eenvoudig mogelijk te maken om een BIZ op te richten. Er zal onder andere een servicedesk worden 

opgericht en een voorlichtings- en communicatietraject worden gestart. Daarnaast zal in de uitvoeringsfase de 

gemeente wellicht projectbijdragen verlenen als (een deel van) de activiteiten van de betreffende BIZ ‘direct 

bijdraagt aan een gemeentelijk belang’. Ook zal, anders dan de experimentenwet aangeeft, de kosten voor inning 

en heffing van de BIZ-bijdrage (binnen redelijke grenzen) voor eigen rekening nemen.  

 

Deze rol van de gemeente druist in principe in tegen de bedoelingen van BIZ en tevens tegen hoe de regeling in 

bijvoorbeeld de VS is vormgegeven. De gemeente geeft echter aan dat het instrument ‘vóór en dóór 
ondernemers´ zal blijven. Daarbij komt dat Menger aangeeft dat naar zijn weten in de VS ook bijna altijd wel de 

gemeente op de een of andere manier is betrokken bij de vorming of uitvoering van een BID.  

 

Procedure 

De BIZ-procedure wordt in het voorstel schematisch weergegeven. Ondernemers stellen eerst een BIZ-

businessplan op, een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente en een informele peiling voor de steun onder 

ondernemers. De gemeente stelt vervolgens de verordening op en zorgt voor officiële draagvlakmeting en 

vaststelling bij de gemeenteraad. De discussie in Rotterdam speelt over de grote tijd tussen de informele peiling 

van de steun en de definitieve stemming zal in Den Haag zo niet direct worden uitgesloten.   
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Ondernemers (gebruikers en/of eigenaren van de panden) betalen zo dus meer naarmate de WOZ-

waarde van het pand hoger is. Een dergelijke tariefopbouw is veelal ook toegepast bij Business 

Improvement Districts. Net als bij BID/BIZ is het de gemeente die het geld int en het direct 

overhevelt naar de stichting. Een andere overeenkomst is dat de stichting wat bestuur betreft 

volledig los staat van de gemeente: het bestuur bestaat enkel uit leden van de semi-publieke of 

private sector. Een verschil is dat de heffing is vastgesteld en voor alle bedrijven wordt geïnd in het 

bepaalde gebied. In feite is het de besteding van het bedrag omgekeerd als bij een BIZ. Er wordt 

sowieso geld geïnd, waarna wordt gekeken waarvoor het nodig is; terwijl bij BIZ eerst problemen 

worden vastgesteld, waarna geld wordt geïnd om deze problemen te voorkomen of verminderen. 

Het succes van het Ondernemersfonds Leiden blijkt uit het feit dat het nu ook wordt toegepast in 

Gouda, Bolsward, Leeuwarden en Lisse. Het ondernemersfonds in het centrum van Hoogeveen is 

sinds eind oktober 2009 de eerste Bedrijven Investeringszone van Nederland (zie kader 2.6).  
 

Kader 2.6: Eerste BIZ in Nederland 

 
Bron: Stadscentrum Hoogeveen, 2009 

2.10 Conclusie 

In dit hoofdstuk is, nadat de definitie van een Business Improvement District is vastgesteld, 

aandacht geweest voor de toepassing, oorsprong, voor- en nadelen van het begrip en de relatie van 

BID met BIZ en soortgelijke beleidsmiddelen. Ten slotte is de toepassing in Nederland behandeld. 

Doel was om de (ontstaans)context waarin een BID gevormd wordt te vergelijken met de context 

van Bedrijven Investeringszones en de krachtwijken. De voordelen van BID die zijn genoemd in dit 

hoofdstuk komen voor een groot deel overeen met de redenen voor het Ministerie van Economische 

Zaken om over te gaan tot de ontwikkeling van de experimentenwet BI-zones. Het gaat om het 

voorkomen van freeriders, dat BID/BIZ een vaste methode heeft om de stichting op te richten en te 

financieren, de invloed die ondernemers zelf kunnen uitoefenen op de eigen omgeving waardoor zij 

problemen aan kunnen pakken die voor hen prioriteit hebben (ontevredenheid met het 

ondernemersklimaat) en de flexibiliteit wat betreft de invulling van de taken van een BIZ. De context 

waarin BID ontstaan is komt dus voor een groot deel overeen met de context waarin de 

experimentenwet BIZ is ontstaan. Wel is duidelijk geworden dat het erg belangrijk is om een 

beleidsmethode te contextualiseren. 

 

Hoogeveen eerste gemeente met BIZ 

 

Op 27 oktober 2009 is duidelijk geworden dat het 

centrum van Hoogeveen de eerste BIZ op 

Nederlandse bodem zal vormen. Een officiële 

stemming liet de volgende resultaten zien:  

o 417 stemgerechtigden in het stadscentrum; 

o 22 ongeldige stemmen; 

o 249 geldige stemmen waarvan 198 (79,5 %) 

voor de invoering van de BIZ heeft gestemd; 

o 20,5 % van de ondernemers (51 in totaal) heeft 

‘nee’ gestemd; 

o en de voorstemmers vertegenwoordigen meer 

WOZ-waarde (90 miljoen euro) dan de 

tegenstemmers (20 miljoen euro). 

 

Er wordt onder andere feestverlichting 

aangeschaft en een aantal evenementen 

georganiseerd. 

 

 

 
Centrum Hoogeveen 

(www.hoogeveenfoto.nl, oktober 2009) 
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Er is in dit hoofdstuk ook een aantal kanttekeningen geplaatst bij BI-zones. Het gaat om een gebrek 

aan empirisch bewijs voor de werking van BID’s, de twijfelachtige democratische 
verantwoordingsplicht, de privatisering van de openbare ruimte en de mogelijke stijging van de 

vastgoedprijzen.  

 

In dit hoofdstuk is verder een aantal factoren te extraheren dat de oprichting van een BIZ stimuleert. 

Ten eerste moet er een gevoel van urgentie zijn bij de ondernemers om een initiatief van de grond te 

laten komen. Tevens moet er sprake zijn van wederzijds vertrouwen tussen de partijen en een 

gedeelde probleemstelling (gelijke visie op de problematiek) welke bestaat uit een zekere 

ontevredenheid over het ondernemersklimaat.  
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3. De 40 wijkenaanpak en ondernemerschap in de wijk 
Nu duidelijk is wat een Bedrijven Investeringszone in houdt, is het voor de centrale vraag van dit 

onderzoek van belang om een achtergrond te schetsen van de aanpak van probleemgebieden in 

Nederland (in de inleiding de tweede lijn van het theoretisch kader genoemd). Hierbij zal een 

omschrijving en de aanleiding van het 40-wijkenbeleid en relevante aspecten voor BIZ in het beleid 

centraal staan. Het onderzoek draait om de mogelijke aanwezigheid van gunstige omstandigheden 

om een BIZ op te richten in een krachtwijk. Doel van dit hoofdstuk is de context waarin BIZ mogelijk 

geplaatst kan worden weer te geven. Door te kijken naar het 40-wijkenbeleid en de aanleiding(en) 

om dit beleid te voeren, kan wellicht worden vastgesteld of een aantal gunstige omstandigheden 

voor oprichting van een BIZ aanwezig is in een krachtwijk. Het gaat dan met name om de 

aanwezigheid van bepaalde problematiek die als inspirator voor de oprichting van een BIZ kan 

zorgen. Er wordt, omdat BIZ primair gericht is op verbetering van de bedrijfsomgeving en het 

initiatief voor een BIZ bij ondernemers ligt, ook in gegaan op de rol van ondernemers in een wijk 

over het algemeen en in krachtwijken in het bijzonder. Door de functies van een goede 

wijkeconomie te bepalen zal worden aangegeven waarom een BIZ van nut kan zijn in een 

(kracht)wijk. Dit biedt een verdere onderbouwing van de relevantie van het onderzoek. 

3.1 Het achterliggende beleid 

Vanaf circa 1960 heeft de Nederlandse overheid het stedelijke vernieuwingsbeleid in hoofdlijnen 

vormgegeven. Dit beleid is in de loop der jaren niet steeds hetzelfde gebleven en heeft grofweg drie 

verschuivingen gekend. Een flink aantal krachtwijken heeft nog te maken met 

herstructureringspraktijken (Lörzing et al, 2008) naar aanleiding van de in 1997 verschenen nota 

Stedelijke Vernieuwing. Hierin staat aldus herstructurering centraal: 

 
“Voor een gezonde toekomst van de stad is een gedifferentieerde samenstelling van bevolking 

en woningvoorraad noodzakelijk. Waar in bepaalde wijken eenzijdigheid domineert of dreigt, 

kan door het vergroten van de gevarieerdheid van het woningbestand (bijvoorbeeld door op 

strategische plekken nieuw te bouwen, huurwoningen te verkopen en bestaande woningen en 

complexen aan te passen), samen met de aanpak van de infrastructuur, de woonomgeving, de 

voorzieningen en de bedrijvigheid, worden aangestuurd op kwaliteitsverhoging van woon- en 

werkmilieus in deze wijken. Voor zulke stedelijke vernieuwingsingrepen in wijken wordt veelal 

de term «herstructurering» gebruikt” (VROM 1997, pp.5) 

 

Binnen de wetenschap bestaat er een discussie over de redenen om over te gaan tot en de effecten 

van deze herstructurering. Zo zijn Kleinhans et al (2000) niet overtuigd van de relatie tussen de 

grootstedelijke problemen en de homogeniteit van de bevolking in stadswijken. Zij geven ook aan 

dat wetenschappers en instellingen de vrees voor ‘sociaaleconomische homogeniteit en kansarmoede’ 
niet unaniem delen. Ook het fenomeen ‘buurteffect’ wordt niet door iedereen erkend. Bij het 

buurteffect zou het gaan om een vermindering van de economische kansen van inwoners van een 

bepaalde wijk. Het wonen in de wijk zou dus op zichzelf debet zijn aan dit gebrek. De 

sociaaleconomische eenzijdigheid zoals genoemd zou volgens de overheidsopvattingen van eind 

jaren ’90 in combinatie met sociaal-culturele verscheidenheid leiden tot problemen met de 

leefbaarheid in de stad of wijk. Kleinhans et al (2000) concluderen dat het: 

 
“Hoogst onwaarschijnlijk is dat via woningdifferentiatie een bijdrage aan de bestrijding van de 
kansarmoede kan worden geleverd. Wellicht kunnen er wel (gematigde) positieve effecten op 

het leefmilieu en de sociale integratie optreden” (Kleinhans et al 2000, pp.49) 

 

Uitermark (2003) geeft aan dat de hang van de nota Stedelijke Vernieuwing naar de ‘sociale mix’ in 
twijfel wordt getrokken. De kritiek richt zich op het feit dat er in het beleid angst is voor 

gettovorming in Nederland, zoals deze ook in de VS bestaan. De context in Nederland is echter erg 
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verschillend van die van de VS, bijvoorbeeld op het gebied van (on)gelijke inkomensverdeling. 

Daarnaast zou de sociale mix niet automatisch leiden tot een verhoogde sociale interactie. Het 

herstructureringsbeleid is dus niet gebaseerd op empirisch bewijs, maar is meer ontstaan uit angst 

voor gettovorming en een achterhaalde visie van de buurtgemeenschap. Volgens velen is een 

verbetering van de wijk ook niet te behalen door puur te herstructureren, maar moet dat gepaard 

gaan met sociale maatregelen (Kleinhans et al, 2000; Houterman & Hulsbergen, 2006). Volgens de 

VROM-raad (2006) is een goede wijkeconomie, die bereikt kan worden door inzet op ‘sociale 
stijging’ van de bevolking, daarbij een sterke basis. In kader 3.1 is nog een aantal voor- en 

tegenargumenten voor herstructurering weergegeven.  

 
Kader 3.1: voor- en tegenargumenten tot sloop ten behoeve van herstructurering in naoorlogse wijken 

 
Bron: Houterman & Hulsbergen (2006, pp.96) 

3.2 Het verval van na-oorlogse wijken 

Herstructurering vindt vooral plaats in vroeg naoorlogse wijken (Houterman & Hulsbergen, 2006). 

Argiolu et al (2008) hebben onderzoek gedaan naar het verval van deze vroeg naoorlogse wijken. 

Hoewel de redenen voor het verval van een dergelijk type wijk logischerwijs per wijk verschilt, is er 

wel een viertal algehele oorzaken aan te geven. Deze oorzaken kunnen van belang zijn omdat zij 

voor ondernemers in de wijken mogelijk als aanleiding voor het oprichten van een BIZ kunnen 

gelden. Allereerst is de verandering van de bevolkingssamenstelling een oorzaak voor verval. Bij de 

bouw van een groot aantal naoorlogse wijken, gebouwd aan de hand van het modernistische 

gedachtegoed, stond de wijkgedachte centraal, waarin de bevolking in een wijk een doorsnede van 

de samenleving diende te zijn. De welvaartsontwikkeling vanaf rond de jaren ’60 is debet aan de 
verhuizing van de midden- en hogere inkomens naar andere wijken. Twee decennia later begon ook 

het aantal immigranten te groeien in de vroeg naoorlogse wijken, waardoor de ‘demografische 
instabiliteit’ van deze wijken toenam. Als gevolg hiervan nam de sociale cohesie af waardoor er een 
keten van negatieve ontwikkelingen in gang werd gezet: er ontstond meer criminaliteit en 

vandalisme, de veiligheid en leefbaarheid verslechterden, waardoor het imago en de 

aantrekkelijkheid van de wijk voor buitenstaanders drastisch verminderde. Als gekeken wordt naar 

het ruimtelijke ordeningsbeleid in Nederland is verder onder ander het VINEX beleid aan te wijzen 

als factor die van invloed is geweest op de homogenisering van de bevolkingssamenstelling in de 

naoorlogse wijken. Hierdoor ontstond er namelijk een selectieve uitstroom van stadsbewoners.  

Een tweede oorzaak van de negatieve veranderingen in vroeg naoorlogse wijken is de vermindering 

van de woontechnische kwaliteit en het gebrek aan alternatieven. De periode waarin de wijken 

gebouwd zijn staat bekend als de wederopbouw, waarin woningen veelal in hoog tempo gebouwd 

werden. De woonvoorkeuren nu zijn ten opzichte van die tijd echter veranderd. In combinatie met 

Demolition arguments relevant for urban design and planning, using the tripartite of environment, 

society and economy, are, amongst others: 

 

Pros 

Environment: more options to change (improve) the existing map (infrastructure, buildings, greenery and 

water, density) of a district; using ‘spilled’ space; greater freedom to re-connect the area to the city and 

region 

Economy: more possibilities to reorganize functions and to add new ones. 

Society: possibility to change the population composition (income, age, ethnicity) 

 

Cons 

Environment: neglect of the qualities of the originally planned urban structure; negative influence on 

existing networks of current users. 

Economy: loss of relatively cheap space for business and industry (e.g. starters) 

Society: exclusion of specific population groups (income, age, ethnicity); disappearance of visible urban 

history 
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het (in veel gevallen) slechte beheer van de woningen en de bouw van kwalitatief betere woningen 

later in de 20e eeuw zorgde dit ervoor dat de vroeg na-oorlogse wijken minder populair werden. De 

‘dynamiek van de bevolkingssamenstelling’ werd zo beïnvloed, waardoor in een aantal van deze 

wijken sociale, economische en fysieke problemen ontstonden.  

Een kwaliteit van de vroeg naoorlogse wijken is de groene openbare ruimte, maar dit is tegelijkertijd 

een zwakte vanwege de geringe aandacht die aan het beheer wordt besteed. Het onderhoud en 

beheer zijn namelijk lange tijd onder de maat geweest (Buunk, 2007). De verschillende culturele 

achtergronden in dergelijke wijken zorgen er bovendien voor dat er een verschil in perceptie is 

tussen het gebruik van de openbare ruimte, zodat bijvoorbeeld jongeren voor veel overlast zorgen 

(Argiolu et al, 2008). Dit had zijn invloed op de leefbaarheid. Ook het vertrek van veel voorzieningen 

uit de wijk, als gevolg van eerder genoemde negatieve ontwikkelingen, zorgt voor een verminderde 

leefbaarheid in de wijk en een verslechterde wijkeconomie. Hoewel het overheidsbeleid met 

betrekking tot de openbare ruimte al een tijd lang is gericht op ‘schoon, heel en veilig’, is de afkalving 

van de kwaliteit doorgezet. De laatste jaren is het beleid hierop stringenter en is er ook aandacht 

voor wijkeconomie gekomen. Deze twee gebieden zijn bij uitstek gebieden waarop de BI-zones een 

meerwaarde kunnen leveren.  

Op het gebied van welzijn valt op dat de ‘sociale infrastructuur’ weinig stevig is. Er is een gebrek aan 

samenwerking en daadkracht bij de instanties die welzijnswerk verrichten in de wijken. In 

combinatie met de afnemende sociale cohesie als gevolg van de eerder genoemde ontwikkelingen, 

heeft dit voor een verder sociaal verval van de wijken gezorgd (Argiolu et al, 2008).  

3.3 De 40-wijkenaanpak 

Op 7 februari 2007 is met de ondertekening van het regeringsakkoord voor het eerst een minister 

voor Wonen, Wijken en Integratie aangesteld. Centraal in de taken van de minister staat onder 

andere het programma ‘Van probleemwijk naar prachtwijk’, waarbij in de opvolgende maand een lijst 

van de 40 wijken in Nederland die het meeste extra aandacht verdienen is opgesteld (VROM, 2009) 

In juli publiceerde het Ministerie van VROM het ‘Actieplan krachtwijken’ (VROM, 2007a). De veertig 

prachtwijken zijn gelegen in achttien Nederlandse gemeenten en volgens VROM blijft in deze 

wijken: 

 
“de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achter bij die van 
andere wijken in de stad. Complexe maatschappelijke problemen als schooluitval, een 

verloederde en eenzijdige woon- en leefomgeving met weinig mogelijkheden voor sociale 

contacten, hoge (jeugd)werkloosheid, een gebrekkige inburgering van nieuwkomers en 

achterblijvende emancipatie en participatie van vooral niet-westerse vrouwen, weinig 

werkgelegenheid in de buurt, ontoereikende jeugdzorg, gezondheidsachterstanden, 

criminaliteit en gevoelens van onveiligheid, en het ontbreken van relevante sociale netwerken 

en contacten, komen in deze wijken veelvuldig en naast elkaar voor.” (VROM, 2007a, pp.3) 

 

Deze problemen samen zorgen voor dusdanige cumulatie-effecten dat er sprake is van hardnekkige 

problemen. Voor de selectie van de wijken zijn 18 indicatoren gebruikt (zie kader 3.2). Bij deze 

indicatoren valt op dat enkele problemen ook een aanleiding kunnen vormen om een BIZ/BID op te 

richten. Het gaat dan voornamelijk om de indicatoren vandalisme en veiligheid. Ook 

verkeersoverlast en –veiligheid zijn gebieden waarop een BIZ wellicht verbetering kan bieden.  

VROM (2007a) wil de problemen in de wijken aanpakken door op een integrale en systematische 

manier repressieve, curatieve en preventieve maatregelen te treffen. Samenwerking tussen actoren 

en sleutelfiguren in de wijk staat daarbij centraal. Niet alleen aan het gebied moet aandacht worden 

besteed, maar ook aan de personen in dat gebied, zoals al eerder is gebleken (zie paragraaf 3.1) aan 

de hand van Kleinhans et al (2000). 
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Kader 3.2: Indicatoren voor de selectie van de 40 wijken 

 
Bron: VROM, 2007b 

 

VROM wil met de 40-wijkenaanpak: 

 
“de 40 wijken omvormen tot wijken waar mensen kansen hebben en weer graag wonen. Het 

resultaat moet zijn, dat deze wijken in 8-10 jaar weer vitale, woon-, werk-, leer- en 

leefomgevingen zijn waar het prettig is om in te wonen en waarin mensen betrokken zijn bij de 

samenleving, een perspectief hebben op sociale stijging en participeren op de arbeidsmarkt en 

waar mensen met uiteenlopende etnische en levensbeschouwelijke achtergronden de 

bereidheid hebben om elkaar als mede-eigenaren van de wijk of de buurt te accepteren.” 
(VROM, 2007a, pp.8) 

 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat het bestaande beleid voor deze (en andere) wijken gewoon 

blijft bestaan en het krachtwijkenbeleid er dus als het ware boven op komt te liggen. Ook betekent 

de wijkaanpak geenszins een terugkeer naar een centraal ruimtelijke ordeningsbeleid. Natuurlijk zijn 

de veertig wijken (centraal) aangewezen door het Rijk en heeft zij een actieplan opgesteld voor deze 

wijken, maar de precieze invulling van het beleid zal echter op lokale schaal gebeuren (ook vanwege 

de verschillen in context) en bij de uitvoering zal worden uitgegaan van lokale sleutelfiguren en 

professionals van onder andere corporaties en welzijnsinstellingen. De rol van het Rijk is die van 

‘inspirator en aanjager’ (VROM, 2007a). 

3.3.1 Een typering van de wijken 

Vanwege het belang van de context bij BIZ en dit onderzoek, is het nodig om een typering van de 40 

wijken van de wijkaanpak weer te geven. Het onderzoek handelt immers om de toepassing in de 

krachtwijken van BIZ. Allereerst valt op dat er van de 40 er maar liefst 26 wijken (deels) naoorlogs 

zijn (Lörzing et al, 2008). VROM (2007a) geeft in het ‘Actieplan Krachtwijken’ een samenvattende 

typering van de 40 wijken in de 18 steden: 
 

“De geselecteerde 40 wijken scoren op een aantal belangrijke kenmerken aanzienlijk slechter 
dan andere wijken in Nederland. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt met €22.000,-, ruim 

25% lager ten opzichte van Nederland (€30.000,=), het aandeel werkenden in de wijkbevolking 
ligt met 53% substantieel lager (landelijk 64%), het aandeel woningen in de voorraad met een 

lage kwaliteit is 2,5 maal zo hoog, en ook de sociale en fysieke kwaliteit is er aanzienlijk slechter; 

de overlastindexen die deze slechte kwaliteit uitdrukken liggen er respectievelijk 21 en 13 punten 

boven het Nederlands gemiddelde.” (VROM 2007a, pp.3) 

 

ACHTERSTANDEN 

Sociaal-economisch 

1. Inkomen 

2. Werk 

3. Opleiding 

 

 

 

Fysiek 

Woningvoorraad 

4. Kleine woningen 

5. Oude woningen 

6. Goedkope woningen 

 

 

PROBLEMEN 

Sociaal / leefbaarheid 

7. Vandalisme (bekladding) 

8. Vandalisme (vernieling) 

9. Sociale overlast (directe buren) 

10. Sociale overlast (omwonenden) 

11. Onveiligheid 

 

Fysiek 

12. Tevredenheid woning 

13. Tevredenheid woonomgeving 

14. Verhuisgeneigdheid 

15. Geluidsoverlast 

16. Vervuiling (stank, stof, vuil) 

17. Verkeer (overlast) 

18. Veiligheid (verkeer) 
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In de ‘Outcomemonitor krachtwijken nulmeting’ van het CBS (2008b, pp.17-26) wordt een algemeen 

beeld geschetst van de 40 krachtwijken. Daaruit valt op dat er in de aandachtswijken relatief veel 

eenoudergezinnen en eenpersoonshuishoudens zijn ten opzichte van de rest van Nederland. De 

bevolkingsopbouw in de aandachtwijken verschilt ook van de rest van Nederland, omdat er relatief 

meer 20- tot 24-jarigen wonen en minder 40- tot 64-jarigen. Verder is het percentage niet-westerse 

allochtonen een stuk hoger dan in de rest van Nederland (respectievelijk 48 om 11 procent). Dit 

percentage gaat vooral ten koste van de autochtone bewoners, het aandeel westerse allochtonen is 

namelijk gelijk. Daarbij moet aangetekend worden dat het percentage niet-westerse allochtonen in 

de achttien steden waarin de veertig wijken zich bevinden sowieso hoger ligt dan het percentage 

voor Nederland gemiddeld.  

Het CBS (2008b) geeft verder aan dat er over het algemeen meer mensen de krachtwijken uit 

verhuizen dan in. Dit kan volgens het bureau te maken hebben met de sloop van oudere 

huurwoningen in een aantal aandachtswijken (in het kader van herstructurering). De woonvoorraad 

vertoont ook opvallende verschillen met het Nederlandse gemiddelde. Zo zijn er een stuk minder 

koopwoningen, iets minder particuliere huurwoningen maar vooral een stuk meer sociale 

huurwoningen (ruim 60% tegenover iets meer dan 30% in heel Nederland). Ook het percentage 

meergezinswoningen (74%) ligt in de aandachtswijken een stuk hoger (29% voor heel Nederland). 

Bijna de helft van alle sociale huurwoningen in de krachtwijken is vroeg-naoorlogs gebouwd (’45-

’70). De gemiddelde woningwaarde in de veertig wijken ligt ook een stuk lager dan die in Nederland 

als geheel. Om de leefbaarheid van de woonomgeving te meten maakt het CBS gebruik van de 

leefbarometer. Op een schaal van 1-7 scoort Nederland gemiddeld een 5 (positief) en de 

krachtwijken 3 (niet positief, niet negatief). De aandachtswijken scoren vooral wat betreft overlast 

en veiligheid in de omgeving negatief.  

Wat betreft scholingsniveau valt op dat er in krachtwijken minder leerlingen naar de HAVO of het 

VWO gaan en meer naar het VMBO. Wel wonen er relatief veel studenten die hoger onderwijs 

volgen. Het aandeel personen in de potentiële beroepsbevolking ligt lager in de krachtwijken dan in 

de rest van Nederland. Het aandeel van mensen met een laag inkomen ligt hoger. Ook het aandeel 

bijstandsafhankelijken ligt in de krachtwijken bij elk van de onderscheiden groepen (autochtonen, 1e 

en 2e generatie westerse en niet-westerse allochtonen) hoger, evenals het percentage 

arbeidsongeschikten en werklozen.  

3.3.2 Ondernemerschap in de krachtwijken 

EIM (2007) heeft onderzoek gedaan naar ondernemerschap in krachtwijken en trekt hieruit een 

aantal conclusies. Ten eerste wordt aangegeven dat de krachtwijken over het algemeen een laag 

percentage ondernemers huisvesten. Steeds ligt het percentage ondernemers onder het percentage 

ondernemers in de betreffende stad. Ook valt op dat veel niet-westerse allochtone ondernemers 

migranten van de eerste generatie zijn. Ten derde concludeert EIM dat, hoewel de sectoren logistiek 

en zakelijke dienstverlening groeien, de niet-westerse allochtone ondernemers voornamelijk actief 

zijn op het gebied van de consumptieve dienstverlening. De groei van het aantal ondernemers in de 

krachtwijken die door het EIM (2007) wordt geconstateerd, is voornamelijk toe te wijzen aan 

allochtoon ondernemerschap. Deze groep ondernemers is sterk gegroeid in de periode 1999 tot 

2004.  

 

Uit het onderzoek van Aalders et al (2008) naar het belang van de wijkeconomie voor de 

leefbaarheid in de Amsterdamse krachtwijken blijkt onder andere dat bedrijven in de krachtwijken 

minder goed presteren dan de bedrijven in de onderzochte referentiewijken (twee niet-krachtwijken 

in Amsterdam). De wijkomstandigheden (het lokale ondernemersklimaat) beïnvloeden volgens de 

onderzoekers de bedrijfsprestaties. Een factor die daarnaast meespeelt, is dat de ondernemers in de 

Amsterdamse krachtwijken gemiddeld minder hoog opgeleid zijn dan ondernemers in de andere 

onderzochte (niet-kracht)wijken. Ondernemingen zijn om die reden minder succesvol. Bedrijven in 

de krachtwijken die voor hun afzet meer aan de wijk gebonden zijn presteren ook slechter dan de 
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bedrijven die een groter afzetgebied kennen. Een oorzaak hiervoor kan de geringe 

draagkrachtigheid van de bewoners in de krachtwijken zijn.  

3.4 Wijkeconomie 

Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven, kan een goede wijkeconomie bijdragen aan het 

stijgingsperspectief in en een algehele verbetering van een wijk (o.a. VROM-raad, 2006; Aalders et 

al, 2008). Ter Beek et al (2005) definiëren het begrip wijkeconomie: 

 
“Initiatieven gericht op het versterken van het economisch profiel en draagvlak van wijken of 
kernen, waarbij in deze wijken en kernen sprake is van een relatieve achterstandspositie op 

sociaal en/of economisch vlak, waarbij in de wijk of kern de woonfunctie bovendien dominant 

is.” (Ter Beek et al, 2005, pp.14) 

 

Het gaat hierbij om een pragmatische beschrijving van het begrip. Volgens bovenstaande definitie 

kan het begrip zowel doel als middel zijn. In de definitie is de terminologie ‘relatieve 
achterstandspositie’ opvallend. Deze keuze is door de onderzoekers gemaakt omdat er volgens hen 
ook wijken zijn waar de woonfunctie domineert maar waar dit niet als negatief wordt ervaren door 

de bewoners van de wijk. Ter Beek et al (2005) geven een aantal beleidsmaatregelen dat (mogelijk) 

van invloed is op de wijkeconomie. Ze noemen bijvoorbeeld herstructureringsmaatregelen (meer 

bouwen voor hogere inkomens zorgt voor meer koopkracht) en investeringen ten behoeve van de 

leefbaarheid en veiligheid. De bijdrage die bedrijven en de wijkeconomie als geheel kunnen leveren 

aan de verbetering van de wijk is op drie factoren te baseren. Ten eerste de economische 

ontwikkeling. Dit brengt arbeidsplaatsen met zich mee waardoor de kansen voor de wijkbevolking 

stijgen. Ten tweede heeft ondernemerschap in de wijk een zogenaamde ‘emancipatorische’ functie, 

wat blijkt uit het feit dat er onder allochtonen veel meer startende ondernemers zijn dan onder 

autochtonen (KEI, 2008). Naast deze voor de hand liggende economische ontwikkeling, heeft 

ondernemerschap ook een sociale functie in de wijk. De twee functies zullen hieronder verder 

worden uitgewerkt.  

3.5 De functies van ondernemers in de wijk 

De Leijster (2007) geeft aan dat ondernemers met een sterk wijkgerichte oriëntatie het vaak moeilijk 

hebben in steden, met name in achterstandswijken, zoals de veertig wijken van Minister Vogelaar. 

Ondanks deze moeilijkheden, kan gezegd worden dat ondernemers toch een economische functie 

vervullen in wijken. Ruim een kwart van de banen in het midden- en kleinbedrijf wordt in een wijk 

ingevuld door personen die ook daadwerkelijk in de betreffende wijk woonachtig zijn. Bedrijven 

leveren bijvoorbeeld een belangrijke rol in het stijgingsperspectief dat in de wijk aanwezig is 

(Aalders et al, 2008). Zij investeren daarnaast in hun pand en leveren voorzieningen aan de 

bewoners van de wijk.  

 

Zoals aangegeven kan de wijk voor ondernemers een plek zijn waar hun werknemers uit afkomstig 

zijn. Het blijkt dat ondernemers die veel afzetten in de wijk een hechtere relatie met de 

arbeidsmarkt hebben dan ondernemers die een relatief ruimere klantenkring bezitten (De Leijster, 

2007, pp.7). De sociale functie van ondernemerschap in de wijk wordt onder meer vervuld door de 

voorbeeldfunctie van lokaal ondernemerschap. Veel allochtone startende ondernemers beginnen in 

de wijk waar zij woonachtig zijn, waardoor wellicht anderen in de wijk gestimuleerd kunnen worden 

om een eigen bedrijf op te starten, omdat duidelijk wordt dat er kansen aanwezig zijn in de wijk.  

Een begrip dat een meespeelt bij de (sociale) functie van ondernemen in de lokale economie is 

‘collective efficacy’ (De Leijster, 2007, pp.38). Hiermee wordt het belang verondersteld van 

‘solidariteit en onderling vertrouwen en gedeelde verwachtingen, sociale samenhang en informele, 
sociale controle’. De Leijster geeft aan dat het begrip bijvoorbeeld naar voren komt bij de wil om 

collectief in te grijpen voor gezamenlijk nut. Daar komt bij dat ondernemers die regelmatig contact 

hebben (vooral van sociale aard) met andere wijkbewoners en ondernemers in de wijk, meer 
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economisch succes hebben. Deze twee laatste punten maken een relatie zichtbaar met Bedrijven 

Investeringszones. De wil om collectief in te grijpen is van belang bij BIZ en bij een BIZ zullen 

ondernemers veel onderling contact hebben, waardoor hun economische kansen worden vergroot.  

 

Daarnaast vervult de ondernemer een sociale functie in de wijk door overlast en andere klachten te 

melden bij de gemeente of politie (Aalders et al, 2008). Soms is er sprake van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Dit is een vorm van ondernemen waarbij de sociale, maatschappelijke 

factoren en effecten centraal staan en waarbij een maatschappelijke en publieke 

verantwoordelijkheidslijn aan de strategie van een bedrijf wordt toegevoegd (Van den Berg et al, 

2000). Het komt steeds vaker voor dat ondernemers een dergelijke maatschappelijke taak uitvoeren 

om bij te dragen aan de omgeving, de ruimte of traditioneel zwakke functies al openbaar groen en 

water (Zweedijk & Menger, 2006). Als het bedrijf een pro-actieve benadering van deze manier van 

ondernemen hanteert, komt het erop neer dat het bedrijf ‘meer doet dan dat de maatschappij van 

het bedrijf verwacht’ (Van den Berg et al, 2000, pp.20). Het onderzoek van Van den Berg et al richt 

zich meer op bedrijven die opereren op macro-niveau, maar geeft wel enkele interessante inzichten 

en ontwikkelingen weer. Zo wordt geconcludeerd dat de lokale betrokkenheid van een bedrijf in 

belangrijke mate afhangt van de intensiteit van de relaties met stakeholders (bijvoorbeeld lokale 

politici) in het gebied. Bedrijven kunnen op het gebied van maatschappelijk ondernemen vervolgens 

activiteiten ontplooien voor verschillende doelgroepen (kader 3.3). 
 

Kader 3.3: doelgroepen voor ondernemersactiviteiten op maatschappelijk gebied 

 
Bron: Van den Berg et al (2000, pp.167-168) 

 

Vooral in het geval van laagopgeleid werk, zoals in de detailhandel, zal de eerste doelgroep 

belangrijk zijn voor een ondernemer. Zoals eerder aangegeven, zal deze bedrijfstak ook een grotere 

afzet binnen de wijk hebben. Om deze twee redenen is voor een dergelijk bedrijf een goede relatie 

met de buurt ook van belang. Dit geldt in principe ook voor de klantengemeenschap. Van den Berg 

et al (2000) concluderen onder meer dat bedrijven steeds meer geneigd zijn om betrokken te 

(willen) raken bij de duurzame ontwikkeling van de stad, bijvoorbeeld om hun imago of de 

bedrijfsomgeving te verbeteren.  

 
“Organiserend vermogen blijkt een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat de 
gemeenschappelijke belangen van het bedrijfsleven en de lokale overheid ook daadwerkelijk 

resulteren in gezamenlijke initiatieven ten behoeve van duurzame stedelijke ontwikkeling.“ (Van 
den Berg et al, pp.174) 

 

De onderzoekers hebben het duidelijk over een organiserend vermogen, wat impliceert dat 

ondernemers bepaalde eigenschappen moeten bezitten om tot het vormen van een organisatie over 

te gaan. Wellicht kan de aantrekkelijkheid van een regeling als BIZ een gebrek aan dit vermogen 

(zoals eerder gebleken zijn ondernemers in probleemgebieden namelijk vaak niet goed 

georganiseerd) compenseren, door een methode te bieden om gebiedsmanagement uit te voeren. 

Aangetekend moet worden dat het onderzoek voor een belangrijk (empirisch) deel bestaat uit een 

vergelijking tussen het gedrag van grote bedrijven in wereldsteden als Chicago en München en het 

genoemde niet op een dergelijk laag schaalniveau als een probleemwijk is onderzocht. De 

onderzoekers maken verder duidelijk dat het belangrijk is dat er een gelijke visie op de ontwikkeling 

van de stad en voldoende draagvlak moet bestaan om stadsmanagement efficiënt uit te voeren.  

 

1. de directe buren (‘fenceline community’) 

2.  de werknemersgemeenschap (‘employee community’) 

3. de klantengemeenschap (‘customer community)  
4. regionale gemeenschap (‘regional community’) 
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De bovengenoemde economische en sociale functies van ondernemerschap in de wijk moeten in 

een krachtwijk genuanceerd worden, zo blijkt uit de conclusies van het onderzoek van Aalders et al 

(2008). Een van de conclusies is dat de ondernemers in de onderzochte Amsterdamse krachtwijken 

minder gehecht zijn aan hun wijk dan de ondernemers in de niet-krachtwijken. Daarnaast investeren 

zij minder vaak in het renoveren van het pand, voelen zij zich minder verantwoordelijk voor de 

leefbaarheid ervan en geven ze een lagere waardering voor de bebouwing en de openbare ruimte in 

de wijk dan ondernemers in de onderzochte Amsterdamse niet-krachtwijken. De veiligheid laat 

volgens de ondernemers ook te wensen over. Deze feiten geven tegelijkertijd zowel kansen als 

bedreigingen weer voor de ontwikkeling van een BIZ in dergelijke wijken.  

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk stond de 40-wijkenaanpak en de problematiek in de betrokken wijken centraal. Dit 

vormt de context waarin het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van gunstige factoren om 

een BIZ op te richten. Er valt op dat de wijkeconomie wordt gezien als een belangrijke pijler om het 

beleid op te richten, zodat een wijk verbeterd wordt. Daarnaast geeft VROM met de wijkenaanpak 

aan dat er een dusdanige urgentie is bij de oplossing van problemen in de wijken, dat er nieuw beleid 

voor is ontwikkeld. Dit gevoel van urgentie is al eerder erkend als een succesfactor voor de 

oprichting van BI-zones. De problemen in de krachtwijken zijn groot en BIZ sluit aan bij 

wijkeconomie en de problemen met het ondernemersklimaat en andere factoren waar aandacht 

voor is in de 40-wijkenaanpak. Daarnaast zijn de problemen die spelen in de krachtwijken vaak 

problemen waardoor ondernemers besluiten een BID/BIZ op te richten (het ondernemersklimaat 

verslechterd bij een verminderde veiligheid en stijgende criminaliteit). Uit dit hoofdstuk blijkt verder 

dat een goede wijkeconomie bijdraagt aan de ontwikkeling van een wijk. Zo zorgen bedrijven voor 

arbeidsplaatsen, maar hebben ze ook een sociale functie. Er komt ook een aantal factoren naar 

voren die ondernemers kunnen motiveren tot oprichting van een BIZ. Zo zal solidariteit en onderling 

vertrouwen tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de bevolking leiden tot een 

grotere wil om te investeren in het activiteiten met een gezamenlijk nut. Daarnaast zorgt een grote 

klantenkring binnen de wijk voor meer binding met de wijk. Uit de theorie over maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is gebleken dat een grotere binding met onder andere de bewoners in de 

wijk ondernemers motiveert om te investeren in maatschappelijke ontwikkeling in het 

vestigingsgebied. Ook een gelijke visie op het vestigingsgebied en voldoende draagvlak kunnen 

ondernemers motiveren te investeren in het betreffende gebied of de betreffende stad. 

Organiserend vermogen blijkt een belangrijke eigenschap om een BIZ mogelijk te maken.  

 

In het volgende hoofdstuk, dat vooral samenvattend van aard is, zullen de criteria die de 

vruchtbaarheid van een initiatief tot oprichting van een BI-zone bepalen worden weergegeven. Zo 

worden de gunstige omstandigheden bepaald waarna later wordt onderzocht of deze aanwezig zijn 

in de casusgebieden. 
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4. Samenvattend: naar een empirisch onderzoek 
Dit hoofdstuk, dat vooral samenvattend van aard is, start met een inleidend gedeelte over het nut 

dat een BIZ kan hebben in een krachtwijk. De beantwoording van de hoofdvraag heeft immers geen 

nut als blijkt dat een BIZ niets kan bijdragen aan de verbetering van een krachtwijk. Vervolgens 

wordt dit nut vergeleken met de in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen problematiek die in de 

wijken heerst. Daarna wordt er een stap gezet richting het empirisch deel van dit onderzoek, door 

vanuit de literatuur aan te geven wat er voor nodig is om een BIZ op te richten in probleemgebieden 

als de krachtwijken. Dit is voor een groot gedeelte gebaseerd op de gebruikte bronnen in de 

voorgaande hoofdstukken.  

4.1 Het nut van een BIZ in krachtwijken 

Het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van motiverende factoren voor de BIZ in 

krachtwijken heeft pas nut als duidelijk is dat de effecten van BIZ ook een krachtwijk kunnen 

verbeteren. De bedoelde effecten van een BIZ moeten aansluiten bij de aanleiding om een 

dergelijke zone op te richten. Immers, anders zou een oprichting geen nut hebben. In deze paragraaf 

zal vanuit de literatuur duidelijk gemaakt worden dat de bedoelde effecten van een BIZ een 

positieve uitwerking kunnen hebben in een krachtwijk. 

 

Ter Beek et al (2005) geven in hun onderzoek over de wijkeconomie in Zuid-Holland aan dat het voor 

gemeenten makkelijker is om met ondernemers te communiceren als laatstgenoemden goed 

georganiseerd zijn. Hierdoor nemen ook de economische kansen van de ondernemers toe. Een BIZ 

kan, als organisatie waarbij alle ondernemers zijn aangesloten, op deze manier bijdragen aan de 

economische ontwikkeling in probleemgebieden.  

 

De onderzoekers stellen een reeks van succesfactoren voor wijkeconomische initiatieven op, waaruit 

opvalt dat onder andere winkelstraatmanagement, netwerkvorming door ondernemers, initiatieven 

gericht op de vraag van ondernemers en ‘een effectieve en zichtbare aanpak van sociale problematiek 
en veiligheid (schoon, heel, veilig)’ als goede eigenschappen worden gezien. Schoon, heel en veilig 

blijkt een basisfactor van een vruchtbaar klimaat voor ondernemers in een wijk (Aalders et al, 2008). 

Op het gebied van het proces is volgens de onderzoekers de uitvoering en betrokkenheid van 

actoren in een vroeg stadium belangrijk en worden de verschillende rollen van een netwerk van 

ondernemers als succesfactoren onderscheiden (Ter Beek et al, 2005, pp.56-58). Zeker de 

importantie van winkelstraatmanagement en de inzet op schoon, heel en veilig zijn, zoals onder 

meer uit hoofdstuk 2 te achterhalen, direct gerelateerd aan Bedrijven Investeringszones. Verder kan 

een BIZ feitelijk worden gezien als een middel waarmee een verhoogde betrokkenheid van 

ondernemers bij een gebied wordt bereikt. Bij deze wijkeconomische factoren moet wel een 

opmerking geplaatst worden. De kansen voor projecten gericht op de wijkeconomie in het 

algemeen liggen in vooroorlogse wijken namelijk hoger dan in naoorlogse wijken (Ter Beek et al, 

2005, pp.51). In vooroorlogse wijken is er meer functiemenging en zijn er meer panden aanwezig die 

te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld detailhandel. In naoorlogse wijken zijn ten opzichte van 

vooroorlogse wijken meer concentraties van economische activiteiten aanwezig. Bij naoorlogse 

wijken is het een voordeel dat deze wijken ruimer van opzet zijn en zo meer kansen bieden voor 

economische activiteiten die meer ruimte nodig hebben (Ter Beek et al, 2005, pp.52-53).  

Het eerder genoemde maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen die 

primair moet bijdragen aan de economische vooruitgang van de ondernemer, omdat anders een 

bedrijf niet bereid is het uit te voeren (Van den Berg, 2000). Zoals is gebleken uit voorgaande 

hoofdstukken dragen relatief kleine ingrepen op het gebied van veiligheid bij aan de economische 

ontwikkeling van bedrijven. Deze ingrepen zouden ook in een krachtwijk kunnen bijdragen aan 

verbeteringen. Een BIZ kan volgens dit argument dus in potentie zeker bijdragen aan positieve 
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ontwikkelingen in probleemgebieden, maar daarbij moet de opmerking geplaatst worden dat de 

activiteiten altijd voortkomen uit economisch belang van de ondernemers in het gebied.  

Symes & Steel (2003) geven aan dat in gebieden die lijden aan bijvoorbeeld langdurige werkloosheid 

en waar veel criminaliteit en ‘urban blight’ is, een Business Improvement District niet voldoende is 

om het gebied op te waarderen. Volgens Wesselink (2008) kan een BIZ eigenlijk alleen ingezet 

worden als de verloedering van een gebied nog geen ernstige proporties heeft aangenomen. Voor 

gebieden die verder verloederd zijn, zullen volgens hem andere middelen beter te gebruiken zijn. 

Een BI- zone wordt dus hoogstens als hulpmiddel gezien bij de opwaardering van 

probleemgebieden. Lloyd et al (2003) geven verder aan dat: 

 
“it may [be] argued that in any event the introduction of BIDs is unlikely to aid those areas 
suffering from the most severe problems, particularly those where environmental conditions 

and economic prospects are declining. […] there is a need for a viable business community as a 
precondition of BID formation, and in deprived areas this will not apply. […] Other mechanisms 
for delivering regeneration objectives must be used in such cases. […] in more marginal areas it 
is unlikely that a majority of owners and businesses will ever be prepared to, or be able to afford, 

to pay for increased taxes. […] The most appropriate mechanism for the regeneration of such 

areas would seem to be a public-private partnership rather than a BID.” (Lloyd et al, 2003, 

pp.307) 

 

De 40 wijken die onderdeel zijn van de aanpak zijn wellicht dus in te grote mate verloederd om een 

BIZ vruchtbaar te laten zijn. Een BIZ biedt waarschijnlijk ook niet voldoende om het gebied van zijn 

problemen te verlossen. Een kanttekening die gemaakt moet worden is dat het onderzoek van 

Lloyd et al handelt over het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, waar de verloedering van 

wijken veelal ernstiger vormen aan heeft genomen in vergelijking met de 40 wijken in Nederland.  

 

Concluderend kan gezegd worden dat het waarschijnlijk is dat een BIZ kan bijdragen aan de 

verbetering van een aantal problemen in de wijk. Een BIZ verbetert namelijk de openbare ruimte en 

de wijkeconomische omstandigheden, door onder andere activiteiten gericht op schoon, heel en 

veilig. Joost Menger (projectleider BIZ in Den Haag, interview) geeft aan dat een BIZ qua activiteiten 

goed past in de krachtwijken: 

 
“Veiligheid is in krachtwijken een belangrijk thema. Het is bewezen en erg evident dat een 

verzorgde openbare ruimte een beter uitgangspunt is voor een veiliger omgeving. Het past er 

hartstikke goed.” 

 

Uitgangspunt is wel dat het onwaarschijnlijk lijkt dat een BIZ de gehele transformatie van krachtwijk 

naar prachtwijk teweeg zal brengen, maar dat is ook niet waar het in dit onderzoek om draait.  

4.2 Gunstige en ongunstige factoren in krachtwijken 

Nu duidelijk is dat vooral op het gebied van economische ontwikkeling een BIZ kan bijdragen aan de 

verbetering van krachtwijken (waarmee vaak ook een verbetering op sociaal gebied kan worden 

bereikt), is het mogelijk om ter voorbereiding op het empirisch gedeelte een reeks factoren voor de 

levensvatbaarheid van BIZ in krachtwijken op te stellen.  

4.2.1 Gunstige factoren 

Ondernemers in probleemgebieden als de krachtwijken waarderen hun buurten lager dan 

ondernemers in andere wijken (Roso, 2009). Dit brengt een sterkte met zich mee: door deze lage 

waardering zijn ondernemers wellicht eerder bereid het initiatief te nemen tot het vormen van een 

BIZ of andere wijkverbeterende maatregelen.  

Zoals onder meer uit paragraaf 2.3 blijkt is de staat van de openbare ruimte een belangrijke factor in 

het begrip ondernemersklimaat. BID’s worden vaak (succesvol) ingezet om een gebied schoon, heel 
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en veilig te houden of te maken. Ook in de krachtwijken spelen problemen met betrekking tot 

schoon, heel en veilig en een succesvolle BIZ zou dus bij kunnen dragen aan de vermindering van 

problemen in krachtwijken, zoals in paragraaf 4.1 reeds aangegeven. Tevens is bekend dat naast 

onder andere veiligheid, winkelstraatmanagement of een andere vorm van gebiedsmanagement 

bijdragen aan de economische ontwikkeling van een wijk (Aalders et al, 2008).  

Lloyd et al (2003) noemen in hun artikel verschillende voordelen van BID’s. Uit deze voordelen kan 
een aantal kansen worden gehaald dat een mogelijke toepassing van BI-zones in probleemgebieden 

aantrekkelijk maakt. Een BID/BIZ zorgt er bijvoorbeeld voor dat ondernemers meer invloed krijgen 

op hun directe fysieke en sociale omgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om fysieke 

verbeteringen zoals gevelrenovatie. Daarnaast of als gevolg daarvan kan het imago en de perceptie 

van het betreffende gebied worden verbeterd door de oprichting van een BID. Dit imagoprobleem 

speelt, zoals eerder aangegeven, bij veel probleemgebieden zoals de krachtwijken. Ten slotte zijn 

volgens veel onderzoekers de basiskwaliteiten van een gebied van grote invloed op bijvoorbeeld 

criminaliteit (o.a. Lloyd et al, 2003). Zo zou een schoon gebied minder aanzetten tot criminaliteit, 

omdat dat impliceert dat er meer (sociale) controle aanwezig is in het gebied.  

Een andere factor die gezien kan worden als een kans voor de oprichting van BI-zones in 

krachtwijken, heeft betrekking op de naoorlogse wijken. Hier is de detailhandel vaak meer 

geconcentreerd dan in naoorlogse wijken. Activiteiten die daar mogelijk door een BIZ worden 

uitgevoerd, komen wellicht makkelijker van de grond. De effecten zijn meer geconcentreerd en 

waarschijnlijk beter waar te nemen en beter te waarborgen.  

4.2.2 Ongunstige factoren 

Een factor die de mogelijke toepassing van BI-zones in probleemgebieden negatief kan 

beïnvloeden, is dat ondernemers in probleemgebieden vaak niet goed zijn georganiseerd. De kans 

dat er overgegaan wordt tot een initiatief tot oprichting van een dergelijke zone is daarmee een stuk 

kleiner. Het feit dat de experimentenwet BI-zones pas sinds 1 mei 2009 is ingevoerd in Nederland 

maakt dat de inschatting gemaakt kan worden dat ondernemers, zeker in krachtwijken (waar de 

organisatiegraad toch al gering is), wellicht niet volledig bekend zijn met het begrip, de 

experimentenwet en de mogelijkheden.  

Als gunstige factor is in de vorige paragraaf de lage waardering voor de wijk door ondernemers 

genoemd. Dit kan ook een ongunstige ontwikkeling met zich meebrengen: de buurtbinding onder 

ondernemers neemt af. De gebrekkige buurtbinding kan zich uiten door een onwil om in een wijk te 

investeren. Het kan gezien als een serieuze bedreiging voor de toepassing van BIZ in de 

krachtwijken. Echter, met de juiste stimulans is volgens Roso (2009) een hoop te bereiken op dat 

gebied, al blijft de samenwerking van kleine ondernemers in kleinschalige (wijk)gebieden een 

moeilijk punt.  

Als gevolg van het herstructureringsbeleid gericht op de sociale mix (zie hoofdstuk 3), kan er, 

indruisend tegen de gedachtegang achter dit beleid, een afname van de gemeenschapszin en 

sociale controle zijn, die juist bij sociaal-culturele homogeniteit wel aanwezig was. De nieuwe 

bewoners van een wijk hebben veelal een andere leefstijl en / of normen en waarden. De wijk verliest 

zo, zeker voor de oorspronkelijke bewoners, aan identiteit en er kan verdeeldheid ontstaan, 

waardoor de betrokkenheid bij de wijk wordt verminderd evenals het verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de leefomgeving: 

 
“Van een perspectief op een nieuwe gedeelde buurtidentificatie is dan ook geen sprake. Dat uit 
zich onder andere in een gebrek aan bereidheid om sociaal (vrijwilligerswerk) of economisch 

(detailhandel, bedrijvigheid) te investeren in de wijk.” (Kleinhans et al, 2000, pp.39) 

 

Ter Beek et al (2005) hebben een sterkte/zwakteanalyse uitgevoerd voor wijkeconomische 

initiatieven in voor- en naoorlogse wijken. Uit de zwaktes die daarin naar voren komen, valt op dat 

er weinig koopkracht is in de wijken doordat er veel sociale huur is, de wet- en regelgeving bedrijven 

belemmert en dat er een gebrek aan financiële middelen is in de wijken. De belemmering van de 
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wet- en regelgeving is directe aanleiding voor het opstellen van de experimentenwet BIZ. Het 

gebrek aan financiële middelen is met de komst van de wet echter nog niet opgelost.  

Een vrijwel unanieme eigenschap van de krachtwijken is dat er een hoog percentage niet-westerse 

allochtonen woonachtig is. Dit grote percentage is niet alleen zichtbaar in de bevolkingsopbouw, 

maar ook in de ondernemersgroep. Ter Beek et al (2005, pp.44) geven aan dat allochtoon 

ondernemerschap om specifieke aandacht vraagt, omdat een deel van de ondernemers feitelijk uit 

‘noodzaak’ ondernemer is geworden. Zij waren niet succesvol in het vinden van een baan als 
werknemer (door problemen als een taalachterstand), bijvoorbeeld omdat zij in sommige gevallen 

geen diploma’s bezitten. De voor de toepassing van BI-zones in de krachtwijken meest relevante 

reden dat de allochtone ondernemers bijzondere aandacht verdienen is echter dat zij vaak minder 

goed zijn georganiseerd dan autochtone ondernemersgroepen.  

4.3 Vereiste en gunstige eigenschappen voor BIZ-oprichting 

Doel van dit hoofdstuk was om op een samenvattende en concluderende manier een voorzet te 

geven voor het empirisch gedeelte van het onderzoek. Vanuit de literatuur is goed te inventariseren 

wat voor de vorming van een BIZ belangrijk is en daarmee wat van belang is om empirisch te 

onderzoeken. Daar zal het in deze paragraaf om draaien. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

vereiste en gunstige eigenschappen van een wijk in de brede zin van het woord. Het kan dus gaan 

om fysieke, sociale en economische eigenschappen. De eigenschappen zijn schematisch terug te 

vinden in kader 4.1. 

 
Kader 4.1: Vereiste en gunstige eigenschappen van (ondernemers in) een gebied voor oprichting van een BIZ 

 

4.3.1 Vereiste eigenschappen 

De vereiste (basis)eigenschappen zijn ingedeeld op twee belangrijke eigenschappen: draagvlak en 

de wil om te investeren. 

Onder de wil om te investeren valt het gevoel van urgentie en de ontevredenheid met het 

ondernemersklimaat. Ontevredenheid met het ondernemersklimaat is primair de reden om een BIZ 

op te richten en om te investeren. Omdat een BIZ/BID vaak wordt gebruikt om te investeren op het 

gebied van schoon, heel en veilig, zal de aanwezigheid van problematiek op dat gebied de meest 

vruchtbare grond bieden voor het ontstaan van een BIZ. Onder de ondernemers moet ook sprake 

zijn van enig gevoel van urgentie om de problematiek aan te pakken en met een BIZ het heft in 

eigen hand te nemen. Door een gevoel van urgentie wordt de ondernemer gemotiveerd om een BIZ 

op te richten. Het is voor de wil om te investeren goed als ondernemers enige vorm van binding 

hebben met de wijk. Deze binding wordt groter naarmate een groter deel van de klantenkring 

afkomstig is uit de wijk en/of de ondernemer in de betreffende wijk woonachtig is.  

Vereist (basiseigenschap) 

 

 Wil om te investeren: 

o Ontevredenheid met het ondernemers-

klimaat (op het gebied van veiligheid, 

openbare ruimte) 

o Gevoel van urgentie 

o Binding met de wijk (klantenkring, 

woonachtig) 

o Gedeelde buurtidentificatie 

 Draagvlak: 

o Gelijke visie op problematiek 

o Gelijke visie op eindbeeld situatie 

 Draagkracht (kapitaalkracht) 

 Wederzijds vertrouwen onderling 

 Bepaalde organisatiegraad 

 

Gunstig voor een BIZ 

 

 Freeriderproblematiek 

 Problemen met ondernemersinitiatieven 

 Ontevredenheid met het gemeentelijk beleid en de 

aandacht voor het verbeteren van het 

ondernemersklimaat 
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Een gezamenlijk beeld van de buurt, in de vorm van een gedeelde buurtidentificatie, zal de 

gemeenschapszin en de wil om te investeren doen toenemen. Daarnaast zal sneller overeenkomst 

worden bereikt over de gebieden waarop geïnvesteerd wordt.  

Onder draagvlak vallen de gelijke visie op de problematiek en het eindbeeld van de BI-zone. Op de 

problematiek met het ondernemersklimaat zal een gelijke visie moeten zijn. Immers, anders zal het 

moeilijk zijn om overeenstemming te bereiken over de maatregelen die de BIZ-stichting gaat 

nemen. Deze factor is in kader 4.1 aangegeven als draagvlak.  

Naast draagvlak en de wil om te investeren is er nog een drietal andere vereiste eigenschappen.  

Een derde vereiste factor is de factor draagkracht. Dit zou, zoals uit de literatuur blijkt, wel eens een 

probleem kunnen vormen in de krachtwijken. Het besteedbaar inkomen ligt laag in de krachtwijken, 

waardoor de kans dat ondernemers daar economisch sterk staan wordt verkleind.  

Om de oprichting van een BIZ succesvol te laten verlopen, zal er wederzijds vertrouwen moeten zijn 

onder de ondernemers, zodat de stichting sterk staat. Ook zal er een zekere organisatiegraad 

aanwezig moeten zijn, zodat de oprichting van een BIZ van de grond kan komen. 

4.3.2 Eigenschappen gunstig voor een BIZ 

Naast de vereiste eigenschappen is er nog een klein aantal eigenschappen dat motiverend kan 

werken om een BIZ op te richten, maar dat naar inschatting niet dusdanig belangrijk is dat ze vereist 

zijn voor de oprichting van een BI-zone. Twee van de gunstige eigenschappen komen voort uit de 

aanleiding voor het Ministerie van Economische Zaken om de experimentenwet in te stellen. Het 

gaat dan om de problematiek met private initiatieven die of (1) moeilijk van de grond komen of (2) 

veel last ondervinden van freeriders. Een BIZ is een manier om initiatieven makkelijker van de grond 

te laten komen, omdat het een faciliterende wet gaat en is daarnaast een methode om iedere 

ondernemer te laten meebetalen in de stichting. Om die reden kunnen deze eigenschappen dus 

motiverend werken voor de ondernemers in het gebied die voorheen al initiatief hebben genomen 

en participeerden in ondernemersinitiatief.  

Daarnaast kan de vorming van een BIZ voorspoediger verlopen als er naast de vereiste eigenschap 

dat er een gelijke visie is op de problematiek, er ook een gelijke visie is op het eindbeeld voor de 

zone. Dit kan niet als een vereiste factor worden gekenmerkt, omdat een gelijke visie op de 

problematiek al maatregelen mogelijk maakt om deze problematiek aan te pakken. De visie op het 

eindbeeld van een wijk geeft echter nog meer kansen voor een succesvolle oprichting van een BIZ. 
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5. Het onderzoek: methodologie en operationalisering 
In de voorgaande hoofdstukken is achtergrondinformatie gegeven met betrekking tot het Business 

Improvement District en de Bedrijven Investeringszone en is een schets gegeven van de vormgeving 

en de plaats binnen de 40-wijkenaanpak. Tevens is door de betekenis van (een goede) wijkeconomie 

en (een goed) ondernemersklimaat weer te geven een voorzichtige inschatting gemaakt over de 

toepasbaarheid van het concept BI-zone in (een gedeelte van) een krachtwijk. Ter voorbereiding op 

het empirisch deel van dit onderzoek is daarna een aantal vereiste en gunstige eigenschappen voor 

de oprichting van een BIZ in een gebied geëxtraheerd uit de literatuur. Omdat er nog geen 

onderzoek is gedaan naar de toepassing van BIZ of BID in probleemgebieden zoals de krachtwijken, 

zal dit empirisch onderzocht worden. In dit hoofdstuk zal de methodologie achter dit empirische 

deel worden weergegeven. De selectie van onderzoeksmethoden en de selectie en omschrijving van 

de casusgebieden komen achtereenvolgens aan bod. Ook zal er een aantal hypothesen worden 

opgesteld dat wordt getoetst door de empirische vergaring van gegevens in het studiegebied.  

5.1 Onderzoeksmethodologie 

Bryman (2008, pp.21-22) geeft aan dat er bij de keuze voor de onderzoeksmethode altijd eerst een 

onderbouwde keuze gemaakt moet worden tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Hij noemt 

deze twee vormen van onderzoek ‘research strategies’.  

5.1.1 Research strategy 

Onder onderzoeksstrategie verstaat Bryman ‘a general orientation to the conduct of social 

research´(Bryman, 2008, pp.22). Onder de fundamentele verschillen wordt bijvoorbeeld de 

objectivistische visie van kwantitatief onderzoek op de sociale realiteit geschaard. Hierbij wordt de 

sociale wereld gezien als een externe, objectieve realiteit. Daarnaast wordt kwantitatief onderzoek 

vaak geassocieerd met cijfermatige gegevens en kwalitatief onderzoek met woordelijke gegevens.  

Ondanks het harde verschil dat Bryman veronderstelt, is het onderscheid tussen de twee typen 

onderzoek niet altijd duidelijk en staat het vaak ter discussie. Zo zijn er altijd voorbeelden te noemen 

van kwalitatief onderzoek met juist een deductief in plaats van een inductief karakter. Daarnaast 

bestaan er ook onderzoeken die een combinatie van beide methoden hebben toegepast in het 

empirisch deel, het zogenaamde ‘mixed methods research’ (Bryman, 2008, pp.23). Deze methode 

wordt steeds populairder. Ook binnen kwantitatief en kwalitatief onderzoek worden regelmatig 

verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Kwantitatief onderzoek is volgens Bryman meer 

geschikt voor bijvoorbeeld effectmetingen en het meten van correlaties tussen verschillende 

(on)afhankelijke factoren. Bij kwalitatief onderzoek kan meer de diepte ingegaan worden en kan 

worden doorgevraagd naar het waarom van het handelen van de onderzoeksobjecten.  

 

Voor het empirisch deel van dit onderzoek is gekozen voor een kwantitatieve aanpak. Deze keuze is 

gemaakt aan de hand van de voorgaande hoofdstukken, waaruit duidelijk is geworden dat de 

aanname kan worden gemaakt dat BIZ de problematiek die in de krachtwijken aanwezig is kan 

helpen oplossen. Het is daarnaast duidelijk geworden dat een BIZ meer levensvatbaar is als een 

gebied een aantal factoren bezit. Dit komt tot uiting in de centrale vraag, die luidt: 

 

In hoeverre zijn er op de Stationsweg en Hoefkade in Den Haag gunstige omstandigheden om een BIZ te 

vormen aanwezig? 

  

Om na te gaan of het gebied dergelijke omstandigheden herbergt, zal een meting moeten 

plaatsvinden. Hiervoor is kwantitatief onderzoek uitermate geschikt (Bryman 2008, pp. 144-145). De 

eigenschappen, onderscheiden in hoofdstuk 4, zijn als indicatoren voor de aanwezigheid van een 

vruchtbaar klimaat voor de toepassing van BIZ te beschouwen. De keuze voor dit type onderzoek is 

gemaakt omdat zo vastgesteld kan worden of er een relatie is tussen de genoemde indicatoren en 
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BIZ. Het is dus primair de bedoeling te onderzoeken of er een verband aanwezig is. Een tweede 

aspect dat met kwantitatief onderzoek getoetst kan worden is of er een relatie is tussen de 

ontevredenheid met het ondernemersklimaat en de wil om initiatief te nemen tot verbetering. Hoe 

deze indicatoren worden gemeten, komt aan bod in paragraaf 5.3.  

5.1.2 Research design 

Na de bepaling van de onderzoeksstrategie, is het van belang om het onderzoeksontwerp (‘research 
design’ zoals Bryman het noemt) te bepalen. Het gaat daarbij om een raamwerk om data te 

verzamelen en te analyseren. Er moet worden vastgesteld in hoeverre elk van een drietal belangrijke 

criteria (te weten betrouwbaarheid, herhaalbaarheid en validiteit) van belang wordt geacht.  

 

In dit onderzoek is voor het ‘case study design’ gekozen (Bryman, pp.52). Het gaat hierbij om een 

gedetailleerde en intensieve analyse van één case. In het Nederlands: een zaak, kwestie, geval. Bij 

een casestudie wordt veel aandacht geschonken aan de ingewikkelde componenten die de case 

specifiek maken. Met andere woorden: de invloed van de context speelt bij een dergelijke studie een 

belangrijke rol. Zoals al eerder aangegeven, is het concept BI-zone op een aantal manieren 

contextafhankelijk. Of er sprake is van initiatief onder de ondernemers of andere gebruikers van 

niet-woningen in het gebied verschilt steeds; de taken die een BIZ uitvoert verschillen per geval en 

ook de bijdrage die eenieder in de zone levert is niet altijd gelijk. Om deze redenen is het logisch een 

casestudie te doen naar de toepasbaarheid van BI-zones in krachtwijken. De contextafhankelijkheid 

kan gezien worden als een voordeel van de casestudie als onderzoeksontwerp.  

 

Een casestudie is volgens Bryman (pp.55, 57) veelal inductief van aard. Dat wil zeggen dat er 

geprobeerd wordt vanuit de empirie conclusies te trekken om zo een theorie te vormen. Zoals in 

veel gevallen, kan dit type onderzoek ook deductief van aard zijn. Bij een casestudie kan er een 

keuze worden gemaakt uit een aantal verschillende typen cases. Het kan allereerst gaan om een 

critical case, waarbij vaak een verontwikkelde theorie reeds is geschetst en de case van dergelijke 

aard is dat het kan gelden als een voorbeeld om te testen wanneer de theorie wel of niet zal gelden. 

Bij een extreme of unieke case gaat het om een erg specifiek geval, die om bepaalde redenen (naar 

verwachting) afwijkt van andere gevallen. Ten derde wordt de exemplifying case onderscheiden, 

waarbij het gaat om een case die als voorbeeld dient voor de categorie waartoe hij is in te delen. Een 

relevatory case kan gezien worden als een geval waarbij iets onderzocht wordt wat nog nooit tot de 

mogelijkheden heeft behoord. Ten slotte is er de longitudinale case, welke een langdurige studie als 

doel heeft, maar waarvan de keuze wel is te legitimeren. Belangrijk is te verduidelijken dat dit 

onderscheid niet onderling uitsluitend is en dat een casestudie dus eigenschappen van de 

verschillende typen cases kan bezitten, onder meer omdat bij de keuze van een casestudie 

onderzoeksontwerp er meerdere cases onderzocht kunnen worden. Bij dit onderzoek zal het om 

relevatory cases gaan, die wellicht ook eigenschappen van exemplifying cases bezitten.  

 

Het bovenstaande is onderdeel van de drie basisstappen die Yin (2004) noemt in het ontwerpen van 

het casestudie onderzoek. De eerste stap is het selecteren van de case die onderzocht wordt. In dit 

geval is de case BIZ in (een gebied in) een krachtwijk. Een tweede stap is de keuze voor een enkele of 

meervoudige casestudie. Een enkele casestudie zal ervoor zorgen dat alle aandacht kan uitgaan 

naar dat ene specifieke geval. Echter, met een meervoudige casestudie is het waarschijnlijk mogelijk 

om de resultaten meer kracht bij te zetten omdat op die manier de resultaten van de ene case 

kunnen worden vergeleken met de andere, die overigens contrasterend of juist min of meer gelijk 

kan zijn. De derde stap die gemaakt moet worden in het ontwerp is het wel of niet gebruiken van 

theorieën om bijvoorbeeld de cases te selecteren en de manier van dataverzameling te ontwikkelen 

of te verantwoorden (Yin, 2004, pp.5-6). Met het voorgaande theoretisch kader is reeds gekozen 

voor een grote rol van de theorie in de methodekeuze. Nu is het nog zaak om de keuze te maken 

voor één of meerdere krachtwijken en of er gebruik gemaakt wordt van een enkel- of meervoudige 

casestudie. 
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5.1.3 Criteria voor de casuskeuze 

Nu de onderzoeksstrategie, het onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethode zijn gekozen, 

toegelicht en beargumenteerd, is het van belang om vanuit de literatuur een reeks van 

keuzefactoren te extraheren die leidend moet zijn in de gebiedskeuze voor de casestudie.  

Het eerste criterium, dat rechtstreeks voortkomt uit de gestelde centrale vraag is dat de case moet 

behoren tot de 40 krachtwijken zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van VROM, 

departement Wonen, Wijken en Integratie in 2007 (VROM, 2007a). 

Het tweede criterium dat geldt, is dat het gebied dat onderzocht gaat worden voor een substantieel 

gedeelte uit niet-woningen bestaat of uit panden die, in elk geval gedeeltelijk, gebruikt worden voor 

niet-woonfuncties. Dit heeft alles te maken met het feit dat de financiële middelen van een BIZ-

stichting worden opgebracht door de gebruikers van niet-woningen in de zone. De 

experimentenwet BIZ is dan ook bedoeld ter verbetering van de bedrijfsomgeving, waarbij een 

mede publiek belang wordt gediend. Het initiatief voor een vorming van een BI-zone ligt bij 

ondernemers en andere gebruikers van niet-woningen. Als deze niet aanwezig zijn in het 

onderzochte gebied, is het simpelweg onmogelijk om daar een BIZ op te richten. 

5.1.4 Research method 

Een onderzoeksmethode is een manier om data te verzamelen (Bryman, 2008, pp.31). Daarvoor is 

een bepaald instrument nodig, zoals observaties, enquêtes of semigestructureerde interviews. Voor 

een casestudie kunnen in principe meerdere manieren worden gebruikt om data te verzamelen. Het 

belangrijkste argument om meerdere manieren van dataverzameling te gebruiken is vanwege de 

positieve effecten van triangulatie. De bedoeling hierbij is om verschillende soorten data te 

gebruiken om dezelfde factoren in het onderzoek te bepalen. Een voorbeeld is om door middel van 

kwalitatieve interviews met leidinggevenden binnen een organisatie te praten over de 

machtsverhoudingen en hoe die ervaren worden om vervolgens met surveys de rest van de 

werknemers naar hun ervaringen te vragen om zo een goed beeld te krijgen van de situatie (Yin, 

2004, pp.9).  

 

Er is in dit onderzoek gekozen voor gestructureerde interviews, aangevuld met een klein aantal 

semigestructureerde interviews met open vragen. De eerste methode is gekozen vanwege de 

kwantitatieve aard van het onderzoek. Zoals gezegd wordt er onderzocht of de omstandigheden, 

onderscheiden in hoofdstuk 4, aanwezig zijn in het gebied. Iedere gebruiker van een niet-woning 

heeft hierover een mening en deze zou per (rechts)persoon kunnen verschillen. Het is goed om dit 

kwantitatief aan te pakken want er is geen autoriteit is op dit gebied. Ook zullen, door gebruik te 

maken van de gestructureerde interviews, de resultaten van alle respondenten te vergelijken zijn, 

wat het trekken van conclusies beter mogelijk maakt.  

Het kwantitatieve deel van het onderzoek zal zich richten op ondernemers en andere gebruikers van 

niet-woningen in het gekozen gebied. Statistische gegevens met betrekking tot ondernemers in 

steden over het algemeen en in de krachtwijken specifiek zijn echter beter en uitgebreider 

beschikbaar dan gegevens over andere gebruikers van niet-woningen. Ondernemers zullen naar 

inschatting het overgrote merendeel van de gebruikers van niet-woningen vormen in de wijken en 

ook het meeste baat hebben bij de verbetering van het ondernemersklimaat. Hoe de genoemde 

factoren worden vormgegeven in het kwantitatieve surveyonderzoek, zal later in dit hoofdstuk aan 

bod komen. 

 

Naast deze kwantitatieve aanpak wordt er een aantal interviews gehouden met experts op het 

gebied van de BIZ-regelgeving en ondernemersinitiatieven in het algemeen en in Den Haag 

specifiek. Met deze interviews kan mogelijk een toegevoegde waarde gegeven worden wat betreft 

achtergrondinformatie en inschattingen van experts en professionals over de levensvatbaarheid van 

de stichting van een BI-zone in de casusgebieden. Bovendien kunnen de resultaten die voortkomen 

uit het kwantitatieve onderzoek zo mogelijk kracht worden bijgezet. Deze interviews zijn gehouden 
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voorafgaand aan de analyse van de kwantitatieve gegevens, om zo verwachtingen te formuleren. In 

bijlage 2 is te vinden welke personen wanneer zijn gesproken. Vanwege het feit dat het onderzoek 

gericht is op een algemene beleidsmethode en de mogelijke toepassing daarvan op twee wijken in 

Den Haag, is op elk van deze drie schaalniveaus een interview met een of meerdere sleutelpersonen 

op dat gebied gehouden (Ministerie van Economische Zaken, Projectleider BIZ in Den Haag en twee 

personen die betrokken (geweest) zijn bij ontwikkelingen in de specifieke casusgebieden). 

5.1.5 Casuskeuze  

De criteria aan de hand waarvan het casestudiegebied wordt gekozen en de onderzoeksmethoden 

zijn nu vormgegeven. Er is gekozen om onderzoek te doen in de Stationsweg in de krachtwijk 

Stationsbuurt en de Hoefkade in de Stationsbuurt / Schilderswijk te Den Haag. In deze subparagraaf 

zal worden aangegeven waarom voor deze twee gebieden is gekozen.  

 

Zoals gezegd zijn de wijken uit de 40-wijkenaanpak geselecteerd vanwege een cumulatie van een 

aantal problemen. De criteria zijn in kader 3.2 aangegeven. De economische factoren ‘aandeel 

werkenden’ en ‘gemiddeld besteedbaar inkomen particulier huishoudinkomen’ zijn meegenomen 

(VROM, 2007b). Er is door VROM niet gekeken naar het aantal ondernemers in de wijk. In het 

voorgaande is aangegeven dat het casusgebied voor een substantieel deel uit ondernemers moet 

bestaan, wil het onderzoek succesvol worden uitgevoerd. De Stationsbuurt heeft een concentratie 

van ondernemers in de Stationsweg. Een dergelijke concentratie van ondernemers vergemakkelijkt 

niet alleen de uitvoering van het onderzoek, maar zou ook gunstig kunnen zijn voor de vorming van 

een BIZ, omdat dan de aanpak van de problematiek duidelijk op een bepaald kerngebied 

geconcentreerd kan worden. De Stationsweg voldoet aan de criteria die zijn gesteld in de vorige 

paragraaf. De weg is een concentratie van ondernemers en is gelegen in een krachtwijk. Een 

zijstraat van de Stationsweg is de Hoefkade. Deze straat loopt vanaf de Stationsbuurt, door de 

krachtwijken Schilderswijk en Transvaal. Vooral het gedeelte tussen de Stationsweg en de 

Vaillantlaan (Schilderswijk), is er sprake van een concentratie van ondernemers. Deze straat voldoet 

tevens aan de gestelde eisen. Er is gekozen voor een meervoudige casusstudie omdat zo mogelijke 

negatieve effecten van non-respons worden ingedamd (bijvoorbeeld dat een te gering aantal 

respondenten wordt bereikt, waardoor uit de gegevens niets kan worden geconcludeerd). 

5.2 Gebiedsomschrijving 

Om in de analyse mogelijke invloeden van buitenaf te kunnen bepalen en herkennen, is het van 

belang dat er een goede gebiedsomschrijving van de casusgebieden plaatsvindt. Hierin zullen per 

gebied enkele relevante kerngegevens, actuele ontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen 

(samenhangend met de 40-wijkenaanpak) worden weergegeven.  

5.2.1 Stationsweg 

De Stationsweg ligt in de krachtwijk Stationsbuurt, in de buurt die in de gemeentelijke 

basisadministratie van Den Haag bekend staat als buurt 18: Huygenspark e.o. (zie figuur 5.1). De 

buurt is gelegen aan Station Den Haag Holland Spoor, waar de weg zijn naam aan te danken heeft. 

Vanaf station HS is de Stationsweg de weg naar het centrum van Den Haag.  

 

De buurt Huygenspark kende 234 bedrijfsvestigingen in 2007 (tabel 5.1). Bijna de helft daarvan 

bestond uit bedrijven met één werknemer of zonder werknemers (108). Ook bedrijven met twee tot 

vier werknemers kwamen veel voor (73) (Gemeente Den Haag, 2009a). Niet alleen ondernemers 

participeren echter in een BIZ, ook andere gebruikers van niet-woningen. Het aantal niet-woningen 

in de buurt Huygenspark bedroeg in 2007 precies 390, waarvan 77 winkels (Gemeente Den Haag, 

2009b).  
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Figuur 5.1: Ligging Stationsbuurt (Huygenspark e.o.) in Den Haag 

 
Bron: Gemeente Den Haag, 2009a 

 

Het gaat bij de bedrijven in de Stationsbuurt met name om bedrijven in de detailhandel of reparatie, 

zakelijke dienstverlening, horeca en andere dienstverlenende bedrijven. Van de grootste categorie, 

detailhandel of reparatie, had in 2007 bijna driekwart een vvo (verkoopvloeroppervlak) onder de 

100m2. Van het winkelbestand bestond in 2007 zo’n 38% uit winkels voor dagelijkse boodschappen. 
Net als het percentage winkels met een vvo onder de 100m2, ligt ook dit percentage boven het 

gemeentelijk gemiddelde.  

 
Tabel 5.1: Totaal aantal vestigingen naar branche (2007) 

Branche Aantal vestigingen Relatief 

Detailhandel of reparatie 61 26.1% 

Zakelijke dienstverlening 49 20.9% 

Horeca 39 16.6% 

Overige dienstverlenende bedrijven 35 15.0% 

Instellingen in de gezondheids- of welzijnszorg 19 8.1% 

Vervoer-, opslag- en communicatiebedrijven 15 6.4% 

Industriële bedrijven 8 3.4% 

Financiële instellingen 4 1.7% 

Overheidsinstellingen of instellingen van openbaar bestuur 2 0.9% 

Vestigingen van onderwijsinstellingen 1 0.4% 

Vestigingen van nutsbedrijven 1 0.4% 

Totaal Huygenspark 234 100  % 

Bron: Gemeente Den Haag, 2009a 

 

De Stationsweg kende tot ongeveer twee jaar geleden een ondernemersvereniging, Het Lint. Het 

gebied waar de ondernemersvereniging actief was bestond uit de Stationsweg, de Wagenstraat en 

de kop van het Huijgenspark. De ondernemersvereniging had als doel het gebied in de markt te 

zetten als een ‘Quartier Latin’ in Den Haag, gebruikmakend van de sterke punten van het gebied, te 

weten ‘ChinaTown, de speciaalzaken, het buurtwinkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen en de 

ruime internationale horecagelegenheden’ (Ondernemersvereniging Wagenstraat / Stationsweg, 

2009). De ondernemersvereniging is inmiddels opgeheven (Etnipreneur, 2009). Dit doet 

voorafgaand aan het empirisch onderzoek reeds vermoeden dat de organisatiegraad van de 

ondernemers op de Stationsweg niet erg groot is. In tabel 5.2 het aantal ondernemers op de 

Stationsweg en het Stationsplein (2008) weergegeven. Zoals de tabel laat zien waren er in 2008 63 
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ondernemers op de Stationsweg actief. Dit geeft een indicatie van het aantal ondernemers dat nu 

op de Stationsweg actief is.  
 

Tabel 5.2: Ondernemers per branche op de Stationsweg en het Stationsplein (2008) 

Sector Aantal  

Dagelijks 14 

Mode & Luxe 2 

Vrije Tijd 4 

In & Om huis 6 

Detailhandel overig 3 

Transport & Brand 0 

Leisure 23 

Diensten 11 

Totaal 63 

Bron: Etnipreneur (2009) 

 

Vanwege het verschil in categorieën die zijn onderscheiden bij de gebruikte gegevens in tabel 5.1 en 

5.2 en het feit dat de gegevens uit verschillende jaartallen afkomstig zijn, is moeilijk te zeggen of de 

Stationsweg qua ondernemers representatief is voor de rest van de Stationsbuurt. Dit is geen 

probleem, omdat de oprichting van een BIZ altijd afhankelijk is van de eigenschappen van het 

specifieke gebied waarin het wordt toegepast.  

 
Figuur 5.2: Stationsweg, Den Haag 

 
 

De Stationsbuurt is zoals gezegd onderdeel van de 40-wijkenaanpak. Voor de Stationsbuurt 

(tezamen met de Rivierenbuurt) is een wijkactieplan opgesteld. Het wijkactieplan schetst het 

volgende toekomstbeeld van de wijk, 10 jaar na het schrijven van het plan: 

 
“De Krachtwijk Stationsbuurt wordt een dynamische plek met sociaal en economisch 

perspectief voor jong en oud. Over tien jaar is dit dé wijk waar je graag wilt en kunt wonen 

nabij het centrum van Den Haag, ook als je wat minder draagkrachtig bent. De Stationsbuurt 

heeft internationale allure en bewoners en bezoekers voelen zich er veilig.” (Gemeente Den 
Haag, 2007, pp.5) 



Krachtwijken op eigen kracht                       43 

Figuur 5.3: De Stationsweg (groen), gelegen in de Stationsbuurt (rood omlijnd) 

 
Bron: Google Earth 

 

Het wijkactieplan ziet het casusgebied van dit onderzoek, de Stationsweg (figuur 5.2 en 5.3), als een 

speerpunt voor de aanpak van de Stationsbuurt:  

 
“Het Stationsplein en -weg is over tien jaar een aantrekkelijke plek voor bestaande 

bewoners, studenten en forensen door goede voorzieningen als restaurants, cafés, winkels 

en toerisme. Samen met investeerders, corporaties en bewoners heeft de route van het 

Hollands Spoor naar de binnenstad een multiculturele en internationale allure. De 

ontwikkeling zal succesvol vernieuwde locaties zoals het Huygenspark en het Oranjeplein, 

maar ook de projecten zoals het lint, de Avenue culinair en de 

Wijkontwikkelingsmaatschappij voor de Stationsstraat uitbouwen. De Haagse studenten 

gaan voor hun uitgaansleven, studentenvoorzieningen en winkels onder het spoor door naar 

de Stationsbuurt.” (Gemeente Den Haag, 2007, pp.6) 

 

Voor de gewenste ontwikkelingen zoals in dit citaat aangegeven, lijkt een goed 

ondernemersklimaat een basisvoorwaarde. Het wijkactieplan zet ook in op schoon, heel en veilig, 

door onder andere het plaatsen van ondergrondse containers in de Stationsbuurt en het aanwijzen 

van de omgeving Stationsweg als ‘hotspot’ door de politie. De problemen op de ‘hotspot’ zijn 
inmiddels al dusdanig verminderd dat de status is opgeheven (Gemeente Den Haag, 2009c). Een 

aantal winkels op de Stationsweg neemt deel aan het collectieve winkelverbod, waarmee als 

winkeldief of overlastgever bekend staande mensen de toegang kunnen worden geweigerd. Vóór de 

benoeming van de Stationsbuurt tot krachtwijk is er al het een en ander gedaan om de Stationsweg 

te verbeteren (Gemeente Den Haag, 2007). Als uitwerking van het genoemde wijkactieplan, is er 

door de Gemeente Den Haag voor elke krachtwijk steeds een aantal businesscases opgesteld. Eén 

van die businesscases gaat over de ‘internationale entree voor Den Haag: Stationsplein en 
Stationsweg’ (Gemeente Den Haag, 2009d). Hierin staat vooral de kwaliteit van de openbare ruimte 

van het Stationsplein en de Stationsweg centraal. De business case geeft aan dat de openbare 

ruimte wordt verbeterd door het autoluw maken van (met name) het brede deel van de Stationsweg 

(figuur 5.3 en5.4) en het Stationsplein en het opknappen van het vastgoed in de plint. Dit gebeurt 

Station HS 
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onder andere door panden aan te kopen en op te knappen. De planning is om in 2009 te starten met 

de aankoop van de panden en het voorlopig ontwerp af te ronden. In 2010 moet het definitieve 

ontwerp klaar zijn waarna in 2011 gestart kan worden met de aanpassingen van de openbare ruimte.  
 

Figuur 5.4: het Stationsplein en het brede gedeelte van de Stationsweg, gezien vanaf station HS 

 

5.2.2 Hoefkade 

De Hoefkade is voor het grootste gedeelte gelegen in de krachtwijk Schilderswijk te Den Haag, in 

buurt 17: Schilderswijk-oost (zie figuur 5.5).  

 

De Hoefkade loopt vanaf de Stationsweg, door de Schilderswijk, naar Transvaal. In dit onderzoek 

wordt volstaan met het gedeelte van de Hoefkade tussen de Stationsweg en de Vaillantlaan (zie 

figuur 5.6), omdat daar zich een concentratie van ondernemers bevindt. Hier bevindt zich ook een 

klein, slecht onderhouden winkelcentrum ‘Bazar’ (zie foto voorpagina), wat bestaat uit kleine 
winkeltjes met allen een internationaal karakter en wat leegstaande winkelruimten.  
 

Figuur 5.5: Ligging Schilderswijk-oost in Den Haag 

 
Bron: Gemeente Den Haag, 2009e 
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Tabel 5.3: Totaal aantal vestigingen naar branche in de Schilderswijk-oost 

Branche Aantal 

vestigingen 

Relatief 

Detailhandel of reparatie 18 27,3 % 

Zakelijke dienstverlening 8 12,1 % 

Instellingen in de gezondheids- of welzijnszorg 8 12,1 % 

Industriële bedrijven 8 12,1 % 

Horeca 7 10,6 % 

Vestigingen van onderwijsinstellingen 6 9,1 % 

Overige dienstverlenende bedrijven 6 9,1 % 

Vervoer-, opslag- en communicatiebedrijven 3 4,5 % 

Overheidsinstellingen of instellingen van openbaar bestuur 1 1,5 % 

Bouwnijverheid 1 1,5 % 

Totaal Schilderswijk-oost 66 100  % 

Bron: Gemeente Den Haag, 2009e 

 

In de Schilderswijk-oost zijn 66 ondernemers gevestigd (cijfers uit 2007, zie tabel 5.3). Van hen is 

ruim een kwart actief in de sector detailhandel of reparatie. Daarnaast valt op dat de categorieën 

zakelijke dienstverlening; gezondheids- of welzijnszorg en industriële bedrijven goed zijn 

vertegenwoordigd in de wijk. De helft van de ondernemers heeft één of geen werknemer 

(Gemeente Den Haag, 2009e). Circa 40 van deze ondernemers zijn gevestigd op de Hoefkade, die 

ook deels door de Stationsbuurt loopt (Krachtwijkteam Schilderswijk, interview). Aangetekend 

moet worden dat de Schilderswijk-oost niet alleen de Hoefkade betreft en dat de Hoefkade ook 

door meer gebieden loopt dan alleen de Schilderswijk-oost.  
 

Figuur 5.6: Hoefkade tot aan de Vaillantlaan(blauw) ten opzichte van de Stationsweg (groen) 

 
Bron: Google Earth 

 

Station HS 
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Omdat, net als de Stationsbuurt, ook de Schilderswijk onderdeel is van de 40-wijkenaanpak is ook 

voor deze wijk een wijkactieplan opgesteld met bijbehorende businesscases (Gemeente Den Haag, 

2008). Hierin wordt onder andere genoemd dat het in de Schilderswijk de bedoeling is om de 

multiculturele winkelstraten in de Schilderswijk te brengen tot ‘florerende winkelassen in de traditie 
van de Haagse middenstand’ (Gemeente Den Haag, 2008, pp.66), waaronder ook de Hoefkade valt. 

Verder zijn er specifiek voor de Hoefkade geen relevante beoogde ontwikkelingen weergegeven in 

het Wijkactieplan.  

5.3 Operationalisering 

5.3.1 Hypothesen 

Voorafgaand aan het empirisch onderzoek wordt nu een tweetal hypothesen opgesteld dat getoetst 

zal worden. Deze hypothesen geven verwachtingen aan, afgeleid uit de theorie die is weergegeven 

in de voorgaande hoofdstukken. In deze subparagraaf zullen de hypothesen worden opgesomd en 

kort worden toegelicht. De relaties die worden weergegeven in onderstaande hypothesen, zijn 

afkomstig uit paragraaf 3.5, welke gaat over de functies die ondernemers vervullen binnen een wijk.  

 

1. De respondenten die zelf in de buurt woonachtig zijn en waarvan het grootste deel van de 

klantenkring afkomstig is uit de Stationsbuurt, zijn meer geneigd om te investeren om 

geconstateerde problematiek op te lossen. 
 

Zoals geconstateerd in het theoretisch kader zijn ondernemers die in de wijk woonachtig zijn of 

waarvan het grootste deel van hun klantenkring afkomstig is uit de wijk, meer verbonden met de 

wijk. Ook is in de literatuur duidelijk geworden dat zij die meer binding hebben met de directe 

bedrijfsomgeving, meer geneigd zijn om te investeren in die omgeving.  

 

2. De respondenten die ontevreden zijn over (een onderdeel van) het ondernemersklimaat zijn 

meer geneigd om initiatief te nemen dan ondernemers die niet ontevreden zijn over het (deel 

van het) ondernemersklimaat.  

 
Ondernemers die ontevreden zijn met de directe bedrijfsomgeving, zullen meer de noodzaak 

(urgentie) voelen om te investeren in het ondernemersklimaat dan tevreden ondernemers. Een 

gevoel van urgentie is in het theoretisch kader onderscheiden als een factor waardoor 

ondernemersinitiatieven sneller van de grond komen.  

5.3.2 Toelichting bij de enquête 

Er is bij de verzameling van empirische gegevens gebruik gemaakt van een enquête. De volledige 

versie is terug te vinden in bijlage 3. De enquête bestaat uit een klein aantal vragen naar 

basisgegevens zoals het adres (nuttig voor de analyse omdat zo gekeken kan worden of een BIZ 

wellicht alleen in een bepaald gedeelte van het casusgebied opgericht kan worden), de sector 

waarin de onderneming actief is (nuttig voor de representativiteit) en de etnische achtergrond (kan 

bij analyse gebruikt worden een eventueel verschil tussen allochtone en autochtone ondernemers te 

ontdekken). Daarnaast is een tweetal vragen toegevoegd om de wijkbinding aan te geven. Er is 

gevraagd naar de woonplaats van de respondent (in de Stationsbuurt of Schilderswijk, elders in Den 

Haag of buiten Den Haag) en de woonplaats van de klantenkring van de ondernemer. De 

krachtwijkenaanpak richt zich met de Stationsbuurt ook op de Rivierenbuurt. De reden dat de 

Rivierenbuurt niet onder de eerste antwoordoptie valt is dat, volgens het wijkactieplan, de bewoners 

de twee buurten los van elkaar zien (Gemeente Den Haag, 2007). Na deze algemene vragen is er een 

aantal stellingen opgenomen dat beantwoord kan worden op een 5-punts Likertschaal. Naar 

voorbeeld van Bryman (2008, pp.147), zijn de stellingen zowel positief (bijvoorbeeld Het imago van 

de Stationsweg is goed) als negatief (bijvoorbeeld Ik heb last van criminaliteit in mijn 

bedrijfsomgeving) verwoord. Deze stellingen richten zich op de factoren die het ondernemersklimaat 
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bepalen (zie kader 2.2) en de andere vereiste en gunstige eigenschappen voor oprichting van een 

BIZ, die zijn benoemd in paragraaf 4.3. Steeds is per onderwerp aangegeven met welk doel de 

vragen worden gesteld. Per factor van het ondernemersklimaat is eerst een stelling opgenomen 

over de (on)tevredenheid, dan een stelling over de invloed van die factor op de functionering van het 

bedrijf en vervolgens een stelling over de bereidheid van de respondent om in het gebied, samen 

met andere ondernemers, te investeren op dat vlak. Zo wordt niet alleen bekeken of de respondent 

ontevreden is over het ondernemersklimaat, maar ook of de respondent waarde hecht aan de factor 

(heeft het invloed op het bedrijf?) en of hij/zij denkt dat de factor door hem / haar is te beïnvloeden. 

Als een factor invloed heeft op het functioneren van het bedrijf zal het als belangrijk worden geacht 

en als een respondent bereid is om te investeren om de factor te verbeteren, is hij/zij van mening dat 

er invloed kan worden uitgeoefend op de betreffende factor. Door gebruik te maken van 

voorbeelden is een aantal stellingen verduidelijkt.  

 

De organisatiegraad, initiatiefname en het onderling vertrouwen zijn getest in vraag 7-11, onder de 

noemer ‘samenwerking met andere ondernemers’. Het toekomstbeeld (gelijke visie op het eindbeeld) 

is getest met een zestal stellingen, bijvoorbeeld ‘over 10 jaar is er minder criminaliteit in de 

Stationsweg’. Hierna is nog een open vraag toegevoegd waarmee het wensbeeld wordt getest. In 

paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de analysemethoden van de enquête-uitkomsten. 

5.3.3 Aanpak 

Op de Stationsweg waren in 2008 63 ondernemers actief en op de Hoefkade zijn ongeveer 40 

ondernemers actief (paragraaf 5.2). Dit zijn indicaties, in paragraaf 6.2 zijn de daadwerkelijke 

gegevens, zoals aangetroffen tijdens het uitvoeren van het empirisch onderzoek, weergegeven. 

Rekening houdend met non-respons is besloten niet van een steekproeftrekking gebruik te maken 

maar de gehele populatie te benaderen. Er is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête en 

respondenten worden persoonlijk benaderd met de vraag of zij vrijwillig aan het onderzoek willen 

meedoen. Er is voor deze methode gekozen om een aantal redenen. Ten eerste omdat op deze 

manier non-respons en het aantal missing values vermoedelijk zal worden gereduceerd doordat de 

respondenten waar nodig geholpen kunnen worden bij het invullen (zo wordt het aantal foutief 

ingevulde enquêtes verminderd) en omdat een persoonlijke benadering vermoedelijk voor minder 

non-respons zorgt dan een benadering via de post of telefoon. De enquêtes zullen op een bepaald 

moment (tijdens kantooruren) worden uitgereikt, waarna zij een dag(deel) later zullen worden 

opgehaald. Op deze manier krijgt de respondent de gelegenheid om de enquête op een moment dat 

het hem/haar het beste uit komt in te vullen en kunnen de ingevulde enquêtes worden gecheckt op 

correctheid van beantwoording en waar mogelijk worden nagevraagd.  

Als respondenten zullen altijd de eigenaren of bedrijfsleiders (in elk geval iemand die de 

bedrijfsvoering bepaalt) van de onderneming of andere gebruikers van niet-woningen worden 

benaderd, omdat zij degenen zijn die beslissen of zij willen meedoen met een Bedrijven 

Investeringszone. Er wordt verwacht dat de benadering van deze personen geen erg grote 

belemmering zal zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Mocht een bedrijf een minder open 

structuur hebben, waardoor binnenlopen of aanbellen niet mogelijk is, dan zal geprobeerd worden 

om telefonisch in contact te treden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een aantal huisartsen 

dat gevestigd is op de Stationsweg.  

5.4 Methodologische kanttekeningen 

Het gaat bij BIZ om een nieuw concept dat mogelijk nog niet een volledige bekendheid geniet bij 

Nederlandse ondernemers, waar bij de te trekken conclusies uit het surveyonderzoek rekening mee 

gehouden moet worden. Zoals eerder gebleken zijn in de krachtwijken vooral veel allochtone 

ondernemers actief, waarvan bekend is dat zij vaak een minder hoge organisatiegraad hebben dan 

autochtone ondernemers. Overigens geldt dat voor ondernemers in probleemgebieden in het 

algemeen, waardoor het argument een tweevoudige werking heeft. De geringe organisatiegraad 
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van de ondernemers maakt namelijk de kans dat zij bekend zijn met het begrip BIZ een stuk kleiner. 

Dit nadeel is in het onderzoek ondervangen doordat er niet specifiek wordt gevraagd naar het 

begrip Bedrijven Investeringszone. Steeds is alleen getoetst of de onderscheiden gunstige en 

ongunstige factoren voor oprichting van een BIZ aanwezig zijn.  

Er kleeft een nadeel aan de casestudie dat te maken heeft met de externe validiteit van het 

onderzoeksontwerp. De resultaten die voortkomen uit een casestudie worden niet als algemeen 

generaliseerbaar beschouwd. Dit onderzoek wordt, zoals gezegd, uitgevoerd met een kwantitatieve 

methode. Het theoretisch kader heeft een raamwerk geschetst om te toetsen of een BIZ kansrijk is 

in een gebied. Is een gebied vergelijkbaar met de gekozen case, dan zullen ook de resultaten meer 

vergelijkbaar zijn. Het blijft echter een belangrijke kanttekening bij een casestudie. 

Daarnaast spelen bij de kwantitatieve aanpak vaak problemen met non-respons, verkeerd ingevulde 

enquêtes en mogelijke taalbarrières. Om deze problemen te voorkomen is er voor gekozen om de 

respondenten niet telefonisch of per post te benaderen, maar het bedrijf te bezoeken en de vragen 

mondeling te stellen, waarmee de enquête kan worden ingevuld. Eventueel kan er worden geholpen 

met het invullen van de vragenlijst.  

5.5 Analysemethoden 

Vanuit de hierboven omschreven methode en enquête komen ordinale gegevens voort. Om de 

gegevens te analyseren en zo de hypothesen te toetsen wordt een aantal methoden toegepast. 

Eerst wordt steeds een frequentietabel per onderwerp weergegeven, waarna getest wordt of er een 

relatie is tussen de straat waar de respondent actief is en de gegeven antwoorden op de betreffende 

vraag. De resultaten op een Likertschaal zijn ordinaal van karakter, terwijl de vragen over de plaats 

van de onderneming (Hoefkade / Stationsweg) dichotoom zijn. Er kan hiervoor dus de Chi-

kwadraattoets worden gebruikt (De Vocht, 2002). Het is mogelijk om bij een dergelijke combinatie 

van variabelen nominale associatiematen te gebruiken. Volgens De Vocht (2005) is Cramer’s V de 
meest geschikte op Chi-kwadraat gebaseerde associatiemaat. Hieruit kan de sterkte van het 

verband worden afgelezen. Bij een Chi-kwadraattoets is het van belang dat er voldoende celvulling 

is: maximaal 20% van de cellen mag, voor een geldig resultaat, een celvulling hebben kleiner dan 5. 

Om deze reden zijn in geval van een Chi-kwadraattoets bij de stellingen de categorieën helemaal 

eens en eens en de categorieën helemaal oneens en oneens geïntegreerd.  

 

Een van de belangrijkste hypothesen die in het voorgaande is opgesteld, gaat over de relatie tussen 

de beoordeling van het ondernemersklimaat en het nemen van initiatief tot verbetering van het 

gebied. De scores op deze factoren kunnen vergeleken worden door gebruik te maken van 

rangcorrelatie (Spearman’s rho). De in de enquête gebruikte Likertschaal is een ordinale meetschaal 

en daarvoor toereikend. Op dezelfde manier kan ook onderzocht worden of er een relatie is tussen 

de wijkbinding (woonachtig in de wijk ja/nee en welk deel van de klantenkring uit de wijk afkomstig 

is) en de neiging van respondenten om initiatief tot verbetering van de wijk te nemen.  
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6. Onderzoeksresultaten en analyse 
In dit hoofdstuk zullen de uitkomsten van het surveyonderzoek zoals dat is uitgevoerd aan de hand 

van de in hoofdstuk 5 beschreven methoden, worden geanalyseerd. Er wordt weergegeven hoe het 

onderzoek is verlopen, door kort de kerngegevens van de respondenten te analyseren en aan te 

geven hoe de gegevens worden behandeld. De analyse wordt gedaan aan de hand van de structuur 

van de vereiste en gunstige eigenschappen die onderscheiden zijn in paragraaf 4.3. 

Achtereenvolgens wordt dus de aanwezigheid van een wil om te investeren, financiële draagkracht, 

het draagvlak, wederzijds vertrouwen en enige organisatiegraad getoetst. Ook wordt naar 

ervaringen van de ondernemers met ondernemersinitiatieven gekeken. Per variabele worden steeds 

de totaalgegevens van de twee casusgebieden bij elkaar behandeld, waarna wordt gekeken of er 

een significant verschil is tussen de twee gebieden. Volgend op deze twee beschrijvende stappen 

wordt er op verklarende wijze naar de gegevens gekeken, door aan te geven wat de uitslagen 

betekenen in het grotere onderzoeksverband. De in het voorgaande hoofdstuk gestelde hypothesen 

worden getoetst, waarna een conclusie wordt getrokken waarin de empirisch vergaarde gegevens 

worden geïnterpreteerd. Tot slot worden enkele kanttekeningen rond de onderzoeksuitslagen 

weergeven. Voorafgaand aan deze analyse, wordt nu eerst vanuit een aantal diepte-interviews 

enkele verwachtingen weergegeven.  

6.1 Verwachtingen vooraf 

Zoals in hoofdstuk 5 aangegeven, is ter voorbereiding op en (mogelijke) ondersteuning van het 

kwantitatieve onderzoek, een aantal interviews gehouden met personen die zich in de beleidswereld 

bezighouden met BIZ en/of de gekozen casusgebieden in Den Haag. Hieruit kwam in een aantal 

gevallen een niet erg positief beeld naar voren over de levensvatbaarheid van BIZ in een (Haagse) 

krachtwijk. Zo gaf namens het Ministerie van Economische Zaken, de initiatiefnemers van de wet, 

Karen Passier aan dat verwacht kan worden dat om een BIZ op te richten, in sommige wijken eerst 

een inhaalslag gepleegd zal moeten worden, op het gebied van financiële draagkracht en de 

organisatiegraad. Verwachtingen op deze en andere gebieden zullen nu per onderwerp uitgewerkt 

worden.  

 

Draagkracht 

Wat betreft draagkracht geeft Passier (Ministerie van Economische Zaken) aan dat ondernemers 

niet altijd de beschikking hebben over veel middelen om te investeren. Ook Joost Menger 

(projectleider BIZ in Den Haag) geeft aan dat ondernemers in krachtwijken minder bereid of niet 

kapitaalkrachtig genoeg zijn om te investeren in iets als een BIZ en, mede daarom een BIZ in een 

krachtwijk erg moeilijk wordt. Als het al mogelijk zou zijn, dan moet er bescheiden worden 

begonnen. Door middel van subsidie kan een BIZ worden gestimuleerd. De koppeling aan de WOZ-

waarde van het pand waarin de gebruiker van de niet-woning is gevestigd, biedt mogelijk 

perspectieven om een dergelijke subsidie te verdelen. Ook kan er gedacht worden aan een 

eenmalige subsidie welke in een BIZ wordt gestopt. Heikel punt blijft dat zelfs een relatief klein 

bedrag van honderd euro per jaar per gebruiker van een niet-woning, een flinke investering zal zijn 

voor een ondernemer in een krachtwijk (vgl. de BIZ City Center Den Haag die nu in oprichting is, 

waarbij het volgens Menger gaat om een bijdrage van circa €650 euro per jaar). 

 

Organisatiegraad 

Volgens Passier zijn in sommige gebieden de ondernemers nog helemaal niet georganiseerd. Dan is 

volgens haar een BIZ misschien nog een brug te ver. Leo van der Meij (Bestuursdienst gemeente 

Den Haag) is sceptisch over de wil om zich te organiseren bij de ondernemers op de Stationsweg. Dit 

komt ook door het feit dat de Stationsweg te maken zal krijgen met een geringe doorloop in de 

periode dat het brede gedeelte van de Stationsweg en het Stationsplein zullen worden 
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heringericht1. Daarnaast is er volgens Van der Meij een tweedeling aanwezig op de weg, tussen het 

‘chiquere’ gedeelte ter hoogte van het Huijgenspark en het ‘Schilderswijk-achtige’ gedeelte met voor 

een groot deel niet-Nederlandse culturen en ondernemingen. Gevolg van deze tweedeling is dat er 

een ander toekomstbeeld heerst tussen deze gedeelten. Mede daarom schat Van der Meij de 

kansen voor een BIZ op de Stationsweg niet heel erg groot in. Er is op de Hoefkade wellicht een 

aantal ondernemers dat mee wil doen met een initiatief, maar door de vrij grote leegstand en 

doorstroom wordt een BIZ of ander ondernemersinitiatief bemoeilijkt. Meer algemeen geeft Van 

der Meij aan dat het een erg Nederlandse gewoonte is om alle dingen in organisaties en 

verenigingen te regelen. Gezien het grote aantal van origine niet-Nederlandse ondernemingen in 

krachtwijken, speelt deze factor zeker mee bij de verwachting of een BIZ opgericht kan worden of 

niet. Er wordt, veel meer dan bij Nederlandse ondernemers, gewerkt met informele netwerken en 

familiebedrijven. 

 

Middelen of initiatieven die een ‘voorzet’ kunnen geven 

Het Ministerie van Economische Zaken is ook op andere manieren bezig met initiatieven van 

ondernemers, bijvoorbeeld door straatmanagement (die kan helpen om de organisatiegraad in een 

bepaalde straat op pijl te krijgen) en het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen), zo blijkt uit het 

interview met Passier. Het ministerie ziet de verschillende instrumenten in verband tot elkaar. Een 

BIZ is breder dan bijvoorbeeld het KVO en kan dienen om de samenwerking tussen de KVO-

ondernemers uit te breiden of te continueren. Menger geeft aan dat de ondernemers in Den Haag 

erg geïnteresseerd zijn in het KVO. Dit kan positief uitpakken omdat zo de samenwerking kan 

worden gecontinueerd in een BIZ, maar het feit dat de gemeente Den Haag de eerste twee jaar van 

een KVO financiert, speelt erg mee bij de populariteit. Veiligheidsprojecten als het KVO ontstaan 

volgens Passier vaak door een gedeelde urgentie bij de ondernemers. Feit is echter dat na de 

oplossing van een probleem met betrekking tot veiligheid het samenwerkingsverband vaak instort. 

Momenteel is er voor geen van de casusgebieden in dit onderzoek een KVO (Gemeente Den Haag, 

2009f). Het Krachtwijkteam Schilderswijk (interview) geeft aan dat de ervaring op de Hoefkade is 

dat ondanks dat het een krachtwijk is, ondernemers wel graag mee willen doen aan initiatieven. 

Door middel van een verbetering van de openbare ruimte wordt in de Schilderswijk geprobeerd om 

ook ondernemers ‘mee te krijgen’.Hoe dan ook is het volgens Passier goed om ondernemers vroeg te 

betrekken bij het proces van een BIZ, omdat dit voor commitment onder de ondernemers zal zorgen, 

zo is haar inschatting. Wellicht zou dit in het begin betekenen dat de bijdrage vrij klein zal zijn in 

verband met de geringe draagkracht. Als het op den duur beter gaat zal de bijdrage wellicht 

verhoogd kunnen worden. 

 

Behoefte aan een trekker 

Passier ziet de gemeente als belangrijke stimulator of als voorbeeld voor ondernemers. Als 

gemeenten zelf investeren, zo geeft zij aan, is het wellicht makkelijker om de ondernemers mee te 

krijgen en om ze ook zelf te laten investeren. De gemeente kan door het goede voorbeeld te geven 

blijk geven van haar goede wil. Menger geeft aan dat het bij het oprichten van een BIZ vrijwel altijd 

aankomt op de aanwezigheid van minstens één daadkrachtige ondernemer die de rest mee kan 

krijgen. De ondernemerscultuur in de Schilderswijk heeft ook volgens het Krachtwijkteam 

Schilderswijk (interview) baat bij een persoon die als pionier met een voorbeeldfunctie acteert, 

echter, één ondernemer blijkt daarvoor niet genoeg. Van der Meij geeft aan dat er op de 

Stationsweg enkele actieve ondernemers zijn die, op sleeptouw genomen door de 

bewonersvereniging, proberen de ondernemers te organiseren. Dit lukt niet goed, waardoor gezegd 

kan worden dat ook daar meer nodig is dan een trekker, zoals de onderscheiden gunstige factoren 

die de vorming van een BIZ positief kunnen beïnvloeden.  

                                                             
1
 Er komen twee grote kantoorgebouwen en het tramgedeelte wordt opnieuw ingericht voor de Randstadrail. 
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Wantrouwen richting gemeente 

In een krachtwijk als de Stationsbuurt of Schilderswijk kan het volgens Menger ‘knap moeilijk’ 
worden om een BIZ op te richten. Daarnaast geeft hij aan dat, hoewel ontevredenheid met 

gemeentelijke diensten of het beleid wellicht een bereidwilligheid om zelf in te grijpen kan creëren, 

de gemeente altijd betrokken is bij een BIZ. Wantrouwen richting de gemeente, dat volgens hem in 

ieder geval in Den Haag bij een deel van de ondernemers speelt, zal eerder een negatieve dan een 

positieve invloed uitoefenen op de vorming van een BIZ. Dit uit zich onder andere doordat 

ondernemers een BIZ nu nog niet echt aan durven, omdat zij niet direct door hebben dat het geld 

direct via de gemeente bij hen terecht komt (de gemeente Den Haag rekent de inningskosten niet 

door aan de ondernemers). In dit geval is het dus een ‘probleem’ dat de gemeente bij verplichte 

heffingen altijd tussen de betaler en ontvanger in zit, omdat dit niet civielrechtelijk is te regelen. 

Andere opmerking is dat ondernemers over het algemeen vaak vinden dat de gemeente problemen 

moet oplossen, soms zelf als het problemen in of aan het bedrijfspand betreft. Daarnaast speelt mee 

dat voor veel bewoners en ondernemers er ‘altijd wat te klagen is’. Wel wordt aangegeven door het 

Krachtwijkteam Schilderswijk dat ondernemers behoefte hebben aan hele basale dingen, zoals 

activiteiten gericht op schoon, heel en veilig. Dit zijn gebieden waarop een BIZ kan investeren. 

 

Samenvattend zijn uit het bovenstaande de volgende verwachtingen op te maken, welke worden 

getoetst in de analyse: 

 
1. om een BIZ op te richten zal eerst een inhaalslag gemaakt moeten worden in sommige wijken 

2. er is weinig financiële draagkracht aanwezig in krachtwijken 

3. ondernemers zijn niet goed georganiseerd in de casusgebieden 

4. er is in krachtwijken minder bereidwilligheid om te investeren in het ondernemersklimaat 

5. er is in Den Haag over het algemeen een wantrouwen richting de gemeente 

6. er zijn (op de Hoefkade) ondernemers die wel willen investeren, maar het niet kunnen 

7. ondernemers hebben behoefte aan basale dingen, zoals een schone, hele, veilige omgeving 

8. de gemeente wordt (te) vaak gezien als de aangewezen partij om problemen op te lossen  

6.2 Respons en kerngegevens 

Op de Stationsweg en Hoefkade zijn alle ondernemers benaderd voor het onderzoek. Van de 57 

benaderde ondernemers op de Stationsweg (zie tabel 6.1) bleken er twee wegens omstandigheden 

gesloten te zijn in de onderzoeksperiode (week 35 en 36 van 2009). Zeventien ondernemers 

weigerden om mee te werken; de belangrijkste reden was dat zij geen tijd hadden. Een aantal van 

29 ondernemers heeft aangegeven de enquête te zullen invullen. Hier kwam ook direct de zwakte 

van de gebruikte aanpak boven drijven. Veelal werd vergeten de enquête in te vullen, als er 

afgesproken werd deze op een later ogenblik op te halen. Af en toe bleek ook de dat de ondernemer 

de Nederlandse taal niet machtig was. In een tweetal gevallen werd duidelijk dat de enquête niet 

goed kon worden ingevuld. Eén maal ging het om een tekort aan tijd en één maal gaf het 

winkelpersoneel bij het ophalen van de enquête aan dat deze niet was ingevuld door een persoon 

die bevoegd was beslissingen te nemen over investeringen en dergelijken. De respondenten op de 

Hoefkade zijn benaderd in week 36 en 37 van 2009. Bij een tweetal ondernemers bleek het feit dat 

het onderzoek deels in de Ramadan plaats had en de daarmee gepaard gaande drukte een reden om 

de vragenlijst niet in te vullen. Dit heeft echter niet voor grote problemen gezorgd, gezien het feit 

dat het maar twee ondernemers betrof.  

 
Tabel 6.1: Respons en non-respons bij het surveyonderzoek 

 Respons Waarvan 

onvolledig 

Benaderd Geweigerd Niet 

ontvangen 

Onbereikbaar 

Stationsweg 25 1 57 17 4 11 

Hoefkade 24 2 54 21 3 6 

Totaal  49 3 111 38 7 17 
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In sommige gevallen is er sprake van gedeeltelijke non-respons. Deze zogenaamde missing values 

worden niet meegenomen in de analyse van de betreffende resultaten. Steeds is bij onderstaande 

analyse de N weergegeven, wat aangeeft hoeveel geldige values er zijn. Het verkeerd invullen kwam 

vooral doordat respondenten meerdere antwoorden aankruisten, waar dat niet de bedoeling was. 

Het ging meestal om de vragen tot welke bevolkingsgroep de respondent zich rekende en de vraag 

over wat het belangrijkste onderwerp van overleg is bij een overleg met collega-ondernemers. In 

mindere mate kwam het voor bij de vraag waar de respondent de Hoefkade / Stationsweg mee 

associeerde (de enquête is terug te vinden in bijlage 3). Van de respondenten is de helft toe te 

kennen aan de bedrijfstak detailhandel niet-dagelijks. Een kwart is actief in de sector dienstverlening 

en horeca en detailhandel dagelijks nemen ieder een achtste voor hun rekening (tabel 6.2). Dit is niet 

representatief voor de wijk Schilderswijk-oost en Huijgenspark e.o., als de kerngegevens worden 

vergeleken met de gegevens zoals genoemd in tabel 5.1 en 5.3. Het zorgt qua wijkrepresentatie niet 

voor problemen, omdat er geen steekproef is getrokken, maar het onderzoek is gericht op een 

tweetal gebieden in krachtwijken waar zich een concentratie van ondernemers bevindt. Wel moet 

worden aangetekend dat ondernemers in de sector detailhandel dagelijks op de Stationsweg weinig 

bereid waren om mee te doen met het onderzoek. Als de verhoudingen tussen sectoren op de 

Stationsweg worden vergeleken met de gegevens uit het vorige hoofdstuk (tabel 5.2), zijn er dus 

enige discrepanties. 
 

Tabel 6.2: Kerngegevens van de respondenten 

6.2a: Bedrijfstak respondenten  

Bedrijfstak 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

 N N N % 

Detailhandel dagelijks 2 4 6 12,2 

Detailhandel niet-dagelijks 11 14 25 51,0 

Horeca 4 2 6 12,2 

Dienstverlening 8 4 12 24,5 

Totaal  49  49  49   

 

6.2b: Bevolkingsgroepen respondenten   6.2c: Opleidingsniveau respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerngegeven met betrekking tot de bevolkingsgroepen waartoe de respondenten zich rekenen zijn 

tevens in tabel 6.2a t/m 6.2c te vinden. Er valt op dat ruim 38% zich tot de Nederlandse 

bevolkingsgroep rekent. Daarna zijn de groepen Marokkaans en anders het grootst met bijna 21%. 

Tevens is in tabel 6.2c het opleidingsniveau vermeld. Hieruit valt op dat er onder de respondenten 

een vrij hoog aandeel hoger opgeleiden is. Samen met het middelbaar beroepsonderwijs voorziet 

dit in ruim de helft van de respondenten.  

Bevolkingsgroepen 

 N % 

Nederlands 17 38,6 

Surinaams 4 9,1 

Marokkaans 9 20,5 

Turks 5 11,4 

Anders 9 20,5 

Totaal 44  

Opleidingsniveau 

 N % 

Geen opleiding 1 2,2 

Basisschool 2 4,3 

LBO, LTS 3 6,5 

MAVO / VMBO 5 10,9 

MBO / MEAO 11 23,9 

HAVO / VWO 7 15,2 

HBO / HEAO / WO 17 37,0 

 46  
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6.2.1 Opbouw analyse 

Onderstaand zal per gunstige factor, zoals die in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden, worden bekeken in 

welke mate deze aanwezig is onder de respondenten (zie voor herhaling onderstaand kader 6.1). 

Eerst worden de totaalgegevens (dus van alle respondenten) weergegeven en worden de opvallende 

elementen kort aangestipt. Vervolgens is steeds met de in paragraaf 5.5 benoemde methode een 

verband getest tussen de betreffende factor en de straat waarin de respondent gevestigd is. Mocht 

dit op een significant verband duiden, dan worden de verschillen tussen de straten bekeken. Is het 

verband niet significant of is de uitvoering van de Chi-kwadraattoets niet mogelijk gebleken 

vanwege de geringe verwachte celvulling, dan wordt het niet behandeld. Een significant verschil 

tussen de twee onderzochte straten, kan mogelijk van invloed zijn op de conclusies die uit het 

surveyonderzoek worden getrokken. Zo is het voor te stellen dat een bepaalde problematiek niet in 

beide gebieden in dezelfde mate aanwezig is, waardoor de kansrijkheid voor een BIZ per gebied zou 

kunnen verschillen. Aangetekend moet worden dat bij uitvoering van de toets steeds de 

antwoordcategorieën helemaal eens en eens en helemaal oneens en oneens zijn geïntegreerd om het 

probleem van een te geringe verwachte celvulling zoveel mogelijk te voorkomen. In de tabel in 

bijlage 4 is een overzicht gegeven van de Chi-kwadraattoetsen en de uitslagen.  

 
Kader 6.1: vereiste en gunstige eigenschappen voor BIZ-oprichting 

 

6.3 Beoordeling van het ondernemingsklimaat 

6.3.1 Kwaliteit openbare ruimte 

Een overgrote meerderheid van de respondenten (een aantal van 30) geeft aan dat de kwaliteit van 

de openbare ruimte slecht is op de straat waar zij met hun onderneming zijn gevestigd (tabel 6.3a). 

Een iets kleinere groep, maar nog steeds een meerderheid, vindt dat de openbare ruimte ook 

invloed uitoefent op het functioneren van hun bedrijf en een kleine 45% van de respondenten is 

bereid om samen met andere ondernemers te investeren om de kwaliteit van de openbare ruimte te 

verbeteren. Uit de gegevens blijkt dat er een matig sterk verband is tussen de variabele adres 

(straat) en de bereidwilligheid om te investeren in de openbare ruimte (zie bijlage 4). Vanwege het 

significante verschil is in tabel 6.3b de bereidwilligheid om te investeren per straat weergegeven. 

 

Als de bereidwilligheid om te investeren per straat wordt bekeken valt op dat de respondenten op 

de Hoefkade ten eerste een uitgesprokener mening hebben. De optie neutraal is relatief een stuk 

minder vaak aangekruist dan op de Stationsweg. Ten tweede valt op dat er op de Hoefkade een veel 

groter gedeelte van de respondenten bereid is om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.  

Vereist (basiseigenschap) 

 

 Wil om te investeren: 

o Ontevredenheid met het ondernemers-

klimaat (op het gebied van veiligheid, 

openbare ruimte) 

o Gevoel van urgentie 

o Binding met de wijk (klantenkring, 

woonachtig) 

o Gedeelde buurtidentificatie 

 Draagvlak: 

o Gelijke visie op problematiek 

o Gelijke visie op eindbeeld situatie 

 Draagkracht (kapitaalkracht) 

 Wederzijds vertrouwen onderling 

 Bepaalde organisatiegraad 

 

Gunstig voor een BIZ 

 

 Freeriderproblematiek 

 Problemen met ondernemersinitiatieven 

 Ontevredenheid met het gemeentelijk beleid en de 

aandacht voor het verbeteren van het 

ondernemersklimaat 
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Tabel 6.3a: Surveyuitslagen openbare ruimte  

 Kwaliteit van openbare 

ruimte is slecht  

Openbare ruimte 

invloed op bedrijf 

Bereid te investeren in 

openbare ruimte 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 1 2,0 2 4,1 4 8,2 

Oneens 11 22,4 12 24,5 8 16,3 

Neutraal 7 14,3 6 12,2 15 30,6 

Eens 20 40,8 22 44,9 15 30,6 

Helemaal eens 10 20,4 7 14,3 7 14,3 

Totaal 49  49  49  

 

Tabel 6.3b: Bereidwilligheid om te investeren in de openbare ruimte per casusgebied 

Bereid tot investeren in de openbare ruimte 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

 N N N 

Eens 8 14 22 

Neutraal 13 2 15 

Oneens 4 8 12 

Totaal 25 24 49 

 

De constatering van veel respondenten dat de kwaliteit van de openbare ruimte te wensen over laat, 

zou de vorming van een BIZ positief kunnen beïnvloeden, te meer omdat er maar een klein gedeelte 

van de respondenten aangeeft niet bereid te zijn om met andere ondernemers te investeren in deze 

openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte is voor de respondenten (zeker op de 

Hoefkade) een belangrijk element van het ondernemersklimaat en een potentiële investeringsfactor 

voor een BIZ. 

6.3.2 Veiligheid 

Uit de gegevens uit tabel 6.4a valt op dat er weinig extreme cijfers zijn weer te geven. Wel valt op 

dat, in tegenstelling wat misschien van een krachtwijk verwacht kan worden, bijna de helft van het 

aantal respondenten het niet onveilig vindt in zijn of haar straat. Bij de invloed van veiligheid op het 

bedrijf is het aantal respondenten dat het hier mee eens of helemaal mee eens is wel wat groter dan 

de twee categorieën oneens en helemaal oneens samen. Als bij de bereidwilligheid om te investeren 

de reacties helemaal eens en eens worden samengenomen en datzelfde wordt gedaan voor oneens, 

dan zijn de antwoorden bij de invloed op het bedrijf en de bereidwilligheid om te investeren bijna 

perfect over de drie categorieën verdeeld.  
 

Tabel 6.4a: Surveyuitslagen veiligheid 

 Onveilig op 

Stationsweg / Hoefkade 

Veiligheid invloed op 

bedrijf 

Bereid te investeren in 

veiligheid 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 6 12,2 6 13,0 5 10,4 

Oneens 18 36,7 11 23,9 12 25,0 

Neutraal 15 30,6 10 21,7 16 33,3 

Eens 7 14,3 14 30,4 11 22,9 

Helemaal eens 3 6,1 5 10,9 4 8,3 

Totaal 49  46  48  

 

Bij de toetsing op een statistisch verband tussen de straat waarop de respondent actief is en de 

tevredenheid met de veiligheid, is een significant verband aan het licht gekomen. Dit verband is 

zwak tot matig sterk (zie bijlage 4). Daarom zijn voor deze factor de resultaten per straat 

afzonderlijk bekeken. 
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Uit tabel 6.4b valt op te maken dat er op de Stationsweg weinig onveiligheidsgevoelens heersen. 

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat het niet onveilig is in de straat. Ook 

geven slechts twee respondenten aan het eens te zijn met de stelling, dat het onveilig is op de 

Stationsweg. Op de Hoefkade zijn de respondenten vrijwel perfect verdeeld tussen de opties eens, 

neutraal, en oneens. Er is geen significant verband tussen de straat en de antwoorden gegeven op de 

stellingen dat de veiligheidssituatie invloed heeft op het functioneren van het bedrijf en de 

bereidwilligheid om samen met de andere ondernemers te investeren op het gebied van veiligheid. 

 
Tabel 6.4b: kruistabel gevoel van onveiligheid / straat 

 Het is onveilig in deze straat 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

 N N N 

Eens 2 8 10 

Neutraal 6 9 15 

Oneens 17 7 24 

Totaal 25 24 49 

 

Wat betreft het veiligheidsgevoel van de ondernemers kan gezegd worden dat dit voor beide straten 

waarschijnlijk niet een factor is die ervoor kan zorgen dat een BIZ opgericht wordt. Daarvoor zijn de 

respondenten te verdeeld over de constatering van de problematiek en is de investeringsbereidheid 

te laag. 

6.3.3 Hangjongeren 

In de gegevens in tabel 6.5a valt op dat een groot deel van de respondenten niet vindt dat er teveel 

hangjongeren zijn in hun straat. Een ongeveer even groot deel van de respondenten vindt ook dat 

hangjongeren geen invloed hebben op het functioneren van het bedrijf. Opvallend is verder dat ruim 

40% neutraal reageert op de stelling of hij / zij bereid is te investeren om problemen rond 

hangjongeren te voorkomen of te verminderen. 
 

Tabel 6.5a: Surveyuitslagen hangjongeren 

 Teveel hangjongeren op  

Stationsweg / Hoefkade 

Hangjongeren invloed 

op bedrijf 

Bereid te investeren in 

hangjongeren 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 2 4,1 9 19,1 3 6,4 

Oneens 21 42,9 16 34,0 13 27,7 

Neutraal 12 24,5 7 14,9 19 40,4 

Eens 9 18,4 9 19,1 8 17,0 

Helemaal eens 5 10,2 6 12,8 4 8,5 

Totaal 49  47  47  

 

Er is geen significant verband aanwezig tussen de bereidwilligheid om te investeren om problemen 

met hangjongeren te verminderen of voorkomen. Per straat bekeken verschillen wel de resultaten 

van de stelling of er teveel hangjongeren zijn tussen de Stationsweg en de Hoefkade significant. Er is 

sprake van een matig sterk tot sterk verband tussen de straat en de constatering dat er teveel 

hangjongeren zijn (zie bijlage 4). In tabel 6.5b zijn de reacties van de respondenten op de stelling er 

zijn teveel hangjongeren per straat weergegeven. Er valt op dat de respondenten op de Hoefkade het 

vaker eens zijn met de stelling (een kleine meerderheid ten opzichte van de categorieën neutraal en 

oneens). Op de Stationsweg zijn er dus volgens de ondernemers weinig problemen met 

hangjongeren. Op de Hoefkade is er volgens een kleine meerderheid wel of weleens overlast van 

hangjongeren.  
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Tabel 6.5b: kruistabel teveel hangjongeren per straat  

 Er zijn hier teveel hangjongeren 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

 N N N 

Eens 1 13 14 

Neutraal 5 7 12 

Oneens 19 4 23 

Totaal 25 24 49 

 

Problematiek rond hangjongeren wordt niet breed gedeeld in de onderzochte casusgebieden. Zeker 

op de Stationsweg kan het niet gezien worden als een interessante potentiële investeringsfactor 

voor een BIZ. De constatering van de problematiek op de Hoefkade zorgt er wellicht voor dat 

ondernemers daar gezamenlijk wat aan willen doen, maar de (ook daar) geringe 

investeringsbereidheid zal naar verwachting niet zorgen voor een BIZ-0prichting.  

6.3.4 Geluidsoverlast 

In tabel 6.6 zijn de surveyuitslagen met betrekking tot het onderwerp geluidsoverlast weergegeven. 

Er valt op dat er door nog geen 30% van de respondenten geluidsoverlast in de buurt van het bedrijf 

wordt geconstateerd. Volgens ruim de helft heeft het geen invloed op het functioneren van het 

bedrijf. Een zeer klein percentage is bereid om te investeren om problemen met geluidsoverlast te 

verminderen of voorkomen. Als wordt gekeken of er een verband is tussen de surveyuitslag en de 

straat waarop de respondent actief is, wordt noch bij de constatering van geluidsoverlast, noch bij 

de invloed van geluidsoverlast op het functioneren van het bedrijf een significant verband 

aangetroffen.  

 
Tabel 6.6: Surveyuitslagen geluidsoverlast 

 Geluidsoverlast in buurt 

bedrijf 

Geluidsoverlast invloed 

op bedrijf 

Bereid te investeren in 

geluidsoverlast 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 6 12,2 6 13,0 9 19,1 

Oneens 19 38,8 18 39,1 12 25,5 

Neutraal 10 20,4 11 23,9 18 38,3 

Eens 11 22,4 8 17,4 6 12,8 

Helemaal eens 3 6,1 3 6,5 2 4,3 

Totaal 49  46  47  

 

Geluidsoverlast wordt dus al met al als een niet erg groot probleem gezien, waarop vooral weinig 

investeringsbereidheid is. Wellicht zou dit groter zijn als er daadwerkelijk enige problematiek met 

betrekking tot geluidsoverlast geconstateerd zou worden. In de casusgebieden is geluidsoverlast bij 

uitstek géén factor die zorgt voor vruchtbare grond om een BIZ op te richten.  

6.3.5 Parkeer- en verkeersoverlast 

Uit de surveyresultaten, te vinden in tabel 6.7, valt op dat ongeveer tweederde van de respondenten 

het eens of helemaal eens is met de stelling dat er in de buurt van zijn / haar bedrijf sprake is van 

parkeer- en verkeersoverlast. Een ongeveer even groot deel van de respondenten geeft aan dat de 

situatie omtrent verkeer en parkeren ook invloed heeft op zijn / haar bedrijf. Weinig respondenten 

geven echter aan dat zij bereid zijn te investeren om dit te verminderen of voorkomen. Wellicht 

heeft dit te maken met het feit dat dit, meer dan sommige andere factoren, als een factor wordt 

gezien waarover de (lokale) overheid de verantwoordelijkheid draagt. Er is geen significant verband 

geconstateerd tussen de bereidwilligheid om te investeren op het gebied van parkeer- en 

verkeersoverlast en de straat waar de respondent actief is. 
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Net als de voorgaande factoren, zal parkeer- en verkeersoverlast geen gebied zijn waarop een 

mogelijke BIZ direct gaat investeren. De problematiek wordt zoals gezegd geconstateerd, maar er is 

een erg lage investeringsbereidheid. Wellicht kan een gedeelde problematiek op dit gebied wel 

ervoor zorgen dat ondernemers samen zullen klagen over dit onderwerp. De organisatiegraad kan 

zo verhoogd worden.  
 

Tabel 6.7: Surveyuitslagen parkeer- en verkeersoverlast 

 Parkeer- en 

verkeersoverlast in 

buurt bedrijf 

Parkeer- en verkeers-

overlast heeft invloed 

op  mijn bedrijf 

Bereid te investeren in 

parkeer- en 

verkeersoverlast 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 3 6,1 3 6,1 4 8,3 

Oneens 7 14,3 7 14,3 16 33,3 

Neutraal 6 12,2 7 14,3 14 29,2 

Eens 18 36,7 23 46,9 8 16,7 

Helemaal eens 15 30,6 9 18,4 6 12,5 

Totaal 49  49  48  

6.3.6 Criminaliteit 

In onderstaande tabel 6.8 is samenvattend weergegeven hoe de respondenten reageerden op de 

stellingen met betrekking tot het onderwerp criminaliteit. Er valt op dat meer dan de helft van de 

respondenten aangeeft geen last te hebben van criminaliteit in de buurt van hun bedrijf. Ook meer 

dan de helft geeft aan het oneens te zijn met de stelling dat criminaliteit invloed uitoefent op het 

functioneren van hun bedrijf. Verder valt op dat nog geen kwart van de respondenten bereid is om 

samen met andere ondernemers te investeren om criminaliteit in hun bedrijfsomgeving te 

verminderen.  

 
Tabel 6.8: Surveyuitslagen criminaliteit 

 Last van criminaliteit in 

buurt bedrijf 

Criminaliteit invloed op 

bedrijf 

Bereid te investeren in 

criminaliteit 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 4 8,2 6 12,5 7 14,3 

Oneens 23 46,9 21 43,8 14 28,6 

Neutraal 9 18,4 4 8,3 16 32,7 

Eens 9 18,4 11 22,9 9 18,4 

Helemaal eens 4 8,2 6 12,5 3 6,1 

Totaal 49  48  49  

 

Er is geen significant statistisch verband aan te tonen tussen de straat en de bereidwilligheid om te 

investeren. Dat betekent dus dat in beide straten criminaliteit vermoedelijk de ondernemers niet zal 

motiveren om een BIZ op te richten. Een meerderheid geeft aan dat zij er geen last van heeft en het 

geen invloed uitoefent op het functioneren van het bedrijf. Een groot gedeelte van de ondernemers 

is niet bereid op dit gebied te investeren. Opvallend is verder dat ten opzichte van veiligheid, 

criminaliteit vaker wordt gezien als een factor die van invloed is op het functioneren van de 

onderneming.  

6.3.7 Vandalisme 

Tabel 6.9 geeft de surveyuitslagen aan met betrekking tot het onderwerp vandalisme. Meer dan de 

helft van de respondenten geeft aan dat zij geen last hebben van vandalisme in de buurt van het 

bedrijf. Tevens meer dan de helft geeft aan dat vandalisme geen invloed heeft op het functioneren 

van hun bedrijf. Weinig respondenten geven aan bereid te zijn om te investeren in vandalisme, ruim 
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16%. Echter, er moet rekening mee worden gehouden dat voor deze stelling neutraal de meest 

ingevulde antwoordcategorie is.  

 

Vandalisme is aan de hand van deze gegevens geen belangrijke investeringsfactor voor een 

mogelijke BIZ te noemen in de onderzochte gebieden. Er wordt weinig overlast geconstateerd, dus 

is er geen ontevredenheid op dit gebied van het ondernemersklimaat. Problemen met vandalisme 

zullen waarschijnlijk niet als motivatie dienen voor ondernemers om te gaan investeren in hun 

directe bedrijfsomgeving.  
 

Tabel 6.9: Surveyuitslagen vandalisme 

 Last van vandalisme in 

buurt bedrijf 

Vandalisme invloed op 

bedrijf 

Bereid te investeren in 

vandalisme 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 4 8,3 5 10,4 7 14,3 

Oneens 23 47,9 21 43,8 16 32,7 

Neutraal 6 12,5 7 14,6 18 36,7 

Eens 11 22,9 12 25,0 6 12,2 

Helemaal eens 4 8,3 3 6,3 2 4,1 

Totaal 48  48  49  

6.3.8 Imago 

Uit tabel 6.10 is op te maken dat er zeker geen unanieme ontevredenheid bestaat over het imago 

van de betreffende straat. Wel is bijna 45% van de ondernemers het oneens of helemaal oneens met 

de stelling dat de Stationsweg / Hoefkade een goed imago heeft. De vrij grote groep die constateert 

dat het imago invloed heeft op het functioneren van het bedrijf, lijkt niet te resulteren in een 

bereidwilligheid om te investeren in het imago. Wellicht zou dat anders zijn als het imago door nog 

meer ondernemers als niet goed zou worden ervaren. De groep die het eens of helemaal eens is met 

de stelling dat zij bereid zijn om samen met andere ondernemers te investeren om het imago van de 

betreffende weg te verbeteren, is met ruim een derde een stuk kleiner. Deze relatie wordt in 

paragraaf 6.7 verder onderzocht. Toetsen op verbanden tussen de straat waarin de respondent 

actief is en de antwoorden op de stellingen over het imago van de betreffende straat geven geen 

significante verbanden aan. Qua beleving van het imago lopen de straten dus niet significant uiteen 

en ook vinden ondernemers in beide straten het imago belangrijk voor het functioneren van het 

bedrijf. Imago zou, zeker in vergelijking met bovengenoemde factoren, als motiverend element 

kunnen worden gezien om een BIZ op te richten.  

 
Tabel 6.10: Surveyuitslagen imago 

 Goed imago Imago invloed op 

bedrijf 

Bereid te investeren in 

imago 

 N % N % N % 

Helemaal oneens 4 8,3 2 4,1 3 6,1 

Oneens 17 35,4 9 18,4 8 16,3 

Neutraal 13 27,1 13 26,5 20 40,8 

Eens 9 18,8 16 32,7 11 22,4 

Helemaal eens 5 10,4 9 18,4 7 14,3 

Totaal 48  49  49  

6.3.9 Bereikbaarheid 

Tabel 6.11 geeft een totaaloverzicht aan van de antwoorden van de respondenten op de stellingen 

over het onderwerp bereikbaarheid. De tevredenheid over de bereikbaarheid per auto, loopt erg 

uiteen, zoals tabel 6.11 laat zien. Er valt op dat slechts drie ondernemers het helemaal eens zijn met 

de stelling dat zij tevreden zijn over de bereikbaarheid per auto van de betreffende straat. Ook valt 
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op dat neutraal wederom de antwoordcategorie is waar het grootste aantal respondenten voor 

gekozen heeft. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat de bereikbaarheid per auto invloed 

uitoefent op het functioneren van zijn / haar bedrijf. Wat betreft de bereikbaarheid per fiets is maar 

liefst 70% van de ondernemers tevreden. Slechts een drietal ondernemers geeft aan het oneens te 

zijn met de stelling dat zij tevreden zijn met de bereikbaarheid per fiets van de Hoefkade / 

Stationsweg. Over de invloed van de fietsbereikbaarheid op het bedrijf geven negentien 

respondenten aan dat zij daar neutraal tegenover staan. Iets meer respondenten vinden dat het 

inderdaad het functioneren van het bedrijf (positief of negatief) beïnvloedt. Net als de andere 

onderscheiden typen bereikbaarheid, heeft ook de bereikbaarheid via het openbaar vervoer volgens 

een groot deel van de respondenten invloed op het functioneren van het bedrijf. Meer dan de helft 

van de respondenten is tevreden over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat de Stationsweg, maar ook de Hoefkade (deels) dichtbij NS Station 

Den Haag Holland Spoor zijn gelegen. 

 
Tabel 6.11: Surveyuitslagen bereikbaarheid 

 Tevreden 

bereikbaar

heid auto 

Bereikbaar

heid auto 

beïnvloedt 

bedrijf 

Tevreden 

bereikbaar

heid fiets 

Bereikbaar

heid fiets 

beïnvloedt 

bedrijf 

Tevreden 

bereikbaar

heid Ov  

Bereikbaar

heid OV 

beïnvloedt 

bedrijf 

Bereid 

investeren 

bereikbaar

heid 

  N % N % N % N % N % N % N % 

Helemaal 

oneens 

10 20,4 2 4,1 0 0,0 2 4,1 5 10,2 2 4,2 5 10,2 

Oneens 12 24,5 8 16,3 3 6,1 7 14,3 8 16,3 4 8,3 13 26,5 

Neutraal 14 28,6 13 26,5 11 22,4 19 38,8 9 18,4 13 27,1 19 38,8 

Eens 10 20,4 20 40,8 21 42,9 16 32,7 19 38,8 19 39,6 8 16,3 

Helemaal 

eens 

3 6,1 6 12,2 14 28,6 5 10,2 8 16,3 10 20,8 4 8,2 

Totaal 49  49  49  49  49  48  49  

 

De bereidwilligheid om te investeren in bereikbaarheid is niet erg hoog als naar het totaalbeeld in 

tabel 6.11 gekeken wordt. Slechts twaalf ondernemers geven aan dat zij bereid zijn te investeren op 

dit gebied. Wellicht wordt dit, zo als parkeer- en verkeersoverlast is voor te stellen, meer als een 

klassieke (lokale) overheidstaak gezien. Bij toetsing op een verband met de straat waarin de 

ondernemer gevestigd is, is een significant verband is niet te ontdekken (overzichtstabel in bijlage 

4). Erg opvallend is het niet dat ondernemers niet bereid zijn te investeren op het gebied van 

bereikbaarheid, omdat er over OV- en fietsbereikbaarheid weinig wordt geklaagd in de straten. De 

factor bereikbaarheid is dan ook niet aan te wijzen als één die mogelijk sterk motiverend kan werken 

voor ondernemers om een BIZ op te richten.  

6.3.10  Gemeentelijk Beleid 

De tevredenheid met het gemeentelijk beleid is om een aantal redenen een afwijkende factor 

binnen het begrip ondernemersklimaat. Ten eerste gaat het niet om een sociale of fysieke factor, 

maar om een bestuurlijke. Ten tweede kan er niet direct in worden geïnvesteerd door de 

ondernemers. Om die reden is de vraagstelling in de enquête (zie bijlage 3) ook anders vormgegeven 

dan bij de eerder behandelde factoren. In tabel 6.12 is een totaaloverzicht van de surveyuitslagen 

weergegeven.  

 

Er valt uit tabel 6.12 op te maken dat (1) veel respondenten niet tevreden zijn met het imagobeleid 

van de gemeente voor hun straat; (2) dat voor bijna de helft van de respondenten het niet duidelijk is 

bij welke afdeling ze, mochten ze een probleem hebben, terecht kunnen; (3) dat ook voor bijna de 

helft van de respondenten het beleid en de regelgeving van de gemeente Den Haag niet duidelijk is; 

(4) dat de tevredenheid met de gemeentelijke diensten ook te wensen over laat en dat (5) de 
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antwoordcategorie helemaal eens opvallend weinig wordt gebruikt als het op gemeentelijk beleid, 

gemeentelijke diensten en regelgeving aankomt. Er kan met andere woorden gezegd worden dat de 

respondenten weinig tevreden zijn over de diensten en regelgeving van de gemeente. Eén 

respondent gaf in één van de open vragen aan dat de gemeente ‘megalomane plannen ontwikkelt’. 
Een ander vond dat de gemeente Den Haag zaken doet met ‘louche projectontwikkelaars’.  
 
Tabel 6.12: Surveyuitslagen gemeentelijk beleid 

 Tevreden met 

imagobeleid 

Bij probleem 

duidelijk welke 

afdeling 

Beleid en 

regelgeving is 

duidelijk 

Tevreden 

gemeentelijke 

diensten 

 N % N % N % N % 

Helemaal oneens 8 17,0 11 23,4 9 19,6 9 19,6 

Oneens 16 34,0 11 23,4 14 30,4 14 30,4 

Neutraal 16 34,0 16 34,0 16 34,8 14 30,4 

Eens 7 14,9 9 19,1 7 15,2 7 15,2 

Helemaal eens 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,3 

Totaal 47  47  46  46  

 

Deze overwegend negatieve beoordeling sluit aan bij verwachtingen die in paragraaf 6.1 zijn 

weergegeven met betrekking tot wantrouwen richting de gemeente. Dit zou twee kanten op 

kunnen werken, afhankelijk van de gedachtegang van de ondernemers. Het zou inderdaad kunnen 

leiden tot een ondernemersinitiatief, omdat de gemeente het, zoals blijkt uit de gegevens, volgens 

de ondernemers op allerlei vlakken niet goed doet. Aan de andere kant zijn twee argumenten aan te 

geven waarom het niet zou leiden tot bijvoorbeeld een BIZ. Het eerste argument heeft ermee te 

maken dat de BIZ-gelden worden geïnd door de gemeente. Ten tweede zijn, als de verwachtingen 

uit paragraaf 6.1 worden waargenomen, ondernemers slecht georganiseerd in de gebieden en zal 

een stimulans van de gemeente nodig zijn om een BIZ mogelijk te maken. Met een dergelijke mate 

van wantrouwen is een als stimulerend bedoelde maatregel wellicht minder effectief.  

6.3.11 Conclusie beoordeling ondernemersklimaat 

Er is voorafgaand aan de analyse gesteld dat ontevredenheid met het ondernemersklimaat een 

basiseigenschap is, die aanwezig moet zijn onder ondernemers om het oprichten van een BIZ 

mogelijk te maken. De cijfers die voortkomen uit het kwantitatieve onderzoek maken duidelijk dat 

er op allerlei vlakken ten minste enige ontevredenheid aanwezig is in de casusgebieden. Echter, in 

weinig gevallen is er een grote bereidwilligheid van ondernemers om, samen met anderen, te 

investeren in het ondernemersklimaat. De mogelijke relatie tussen constatering van problematiek 

en bereidwilligheid om te investeren komt in paragraaf 6.8 aan bod. Vooralsnog kan gezegd worden 

dat de casusgebieden niet direct vruchtbare grond voor het oprichten van een Bedrijven 

Investeringszone vormen.  

6.4 Wil om te investeren 

In het theoretisch kader is een bepaalde wil om te investeren weergegeven als belangrijke 

basiseigenschap om een BIZ op te kunnen richten. De wil om te investeren bestaat uit buurtbinding, 

gedeelde buurtidentificatie en bereidwilligheid om te investeren in het ondernemersklimaat. Deze 

worden in deze paragraaf afzonderlijk behandeld. De wil om te investeren hangt ook af van een 

signalering van eenzelfde problematiek. Deze factor is vanwege de omvang in paragraaf 6.3 reeds 

apart behandeld. 

6.4.1 Buurtbinding 

In tabel 6.13 is de factor buurtbinding weergegeven, welke is opgebouwd uit het aantal bezoekers 

dat afkomstig is uit de wijk en de woonplaats van de ondernemer. Er valt op dat het aandeel 
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bezoekers dat uit de wijk afkomstig is vrij uiteen loopt. Een flink aantal geeft aan dat dit minder dan 

een kwart van het aantal bezoekers is, maar een iets kleiner aantal geeft aan dat het gaat om meer 

dan de helft of zelfs meer dan drie kwart van de bezoekers. De ondernemers zelf wonen voor het 

grootste deel in Den Haag. Het aantal respondenten dat niet in de betreffende wijk, maar elders in 

Den Haag woont, blijkt groter te zijn dan het aantal dat in dezelfde wijk woont als waar zij actief zijn 

met hun onderneming. Hieruit valt te concluderen dat de buurtbinding vrij sterk is in de onderzochte 

straten, zeker wat betreft de woonplaats van de klanten. Dit kan, als de redeneerlijn uit het 

theoretisch kader wordt gevolgd, een positieve invloed uitoefenen op de kansrijkheid van een BIZ in 

de onderzochte gebieden.  
 

Tabel 6.13: Buurtbinding 

6.13a: Aantal bezoekers uit de wijk       6.13b: Woonplaats respondenten 

Aantal bezoekers (klanten) uit de wijk 

 N % 

Minder dan een kwart 12 25,5 

Een kwart tot de helft 6 12,8 

De helft 9 19,1 

Meer dan de helft 10 21,3 

Meer dan driekwart 10 21,3 

Totaal 47  

6.4.2 Gedeelde buurtidentificatie 

In de tabel 6.14a is te zien welk gedeelte van de ondernemers op welk onderwerp dezelfde 

buurtidentificatie heeft. Uit de surveyresultaten met betrekking tot de aanwezigheid van gedeelde 

buurtidentificatie valt op dat de helft van de respondenten aangeeft trots te zijn op de buurt en 

slechts vijf ondernemers niet aangeven trots te zijn. Meer dan de helft geeft zelfs aan dat de straat 

(Hoefkade óf Stationsweg) een duidelijke identiteit heeft. Al hebben de straten volgens de 

ondernemers een duidelijke identiteit, weinig geven aan dat de straten allure bezitten. De vraag of 

de ondernemers hetzelfde over de straat denken als de andere ondernemers, bleek moeilijk te 

beantwoorden, gezien het grote aantal neutrale reacties. Bijna 60% van de ondernemers kan zich 

wel identificeren met de bezoekers die zij ontvangen. Een kleiner deel kan zich identificeren met de 

andere ondernemers, maar ook hier is de categorie neutraal een veel gekozen optie.  

 
Tabel 6.14a: Gedeelde buurtidentificatie totaalcijfers 

 Trots op 

buurt 

Straat 

met allure 

Straat met 

duidelijke 

identiteit  

Denk gelijk 

als andere 

ondernemers 

Identificeren 

met 

bezoekers 

Identificeren 

met 

ondernemers 

 N % N % N % N % N % N % 

Helemaal oneens 0 0,0 3 6,3 2 4,1 6 13,0 2 4,3 0 0,0 

Oneens 5 10,4 15 36,3 4 8,2 4 8,7 6 12,8 9 19,1 

Neutraal 19 39,6 17 35,4 13 26,5 21 45,7 10 21,3 18 38,3 

Eens 19 39,6 9 18,8 23 46,9 13 28,3 22 46,8 15 31,9 

Helemaal eens 5 10,4 4 8,3 7 14,3 2 4,3 7 14,9 5 10,6 

Totaal 48  48  49  46  47  47  

 

De buurtidentificatie verschilt niet significant per straat als gekeken wordt naar de stellingen straat 

met allure en ik denk hetzelfde over de straat als de andere ondernemers. Op theoretische gronden zal 

nu toch kort per straat de buurtidentificatie worden behandeld. Gedeelde buurtidentificatie is, zo is 

uit de literatuur gebleken, een factor die van pas komt bij de oprichting van een BIZ. Of deze relatie 

ook geldt voor de onderzochte wijken, zal in paragraaf 6.8 worden onderzocht. Buurtidentificatie zal 

echter niet in elke krachtwijk hetzelfde zijn. Dit in tegenstelling tot de problemen die worden 

geconstateerd in dergelijke wijken, die, zoals uit hoofdstuk 3 gebleken, in veel krachtwijken 

Woonplaats ondernemers 

 N % 

Stationsbuurt / Schilderswijk 17 37,8 

Elders in Den Haag 19 42,2 

Elders in Nederland 9 20,0 

Totaal 45  
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gelijkenis vertonen. Vanwege het geringe aantal respondenten per straat, zijn in de tabel 6.14b de 

categorieën helemaal oneens en oneens en helemaal eens en eens geïntegreerd.  

 
Tabel 6.14b Kruistabel buurtidentificatie – straat (S = Stationsweg; H= Hoefkade) 

 Trots op 

buurt 

Straat met 

allure 

Straat met 

duidelijke 

identiteit  

Denk zelfde 

als andere 

ondernemers 

Identificeren 

met 

bezoekers 

Identificeren 

met 

ondernemers 

N S H S H S H S H S H S H 

Oneens 3 2 12 6 4 2 3 7 5 3 4 5 

Neutraal 10 9 8 9 11 2 13 8 5 5 12 6 

Eens 12 12 5 8 10 20 8 7 14 15 9 11 

Totaal 25 23 25 23 25 24 24 22 24 23 25 22 

 

Er valt op dat, hoewel er in totaal weinig respondenten hun straat als straat met allure zien, op de 

Stationsweg toch beduidend meer respondenten het oneens en minder respondenten het eens zijn 

met die stelling. Wat betreft de identiteit is de groep respondenten wat twijfelachtiger over de 

Stationsweg dan over de Hoefkade. De overgrote meerderheid van de respondenten op de 

Hoefkade geeft namelijk aan dat het een straat is met een duidelijke identiteit. Als laatste valt op 

dat op de Stationsweg de respondenten het moeilijker vinden om aan te geven of hun 

buurtidentificatie gedeeld wordt en om aan te geven of zij zich kunnen identificeren met de andere 

ondernemers. Wellicht heeft dit te maken met het contact of het ontbreken daarvan met andere 

ondernemers. Dit wordt in paragraaf 6.6 meer uitgediept.  

 

In tabel 6.15 is weergegeven met welke eigenschappen de respondenten de betreffende straat als 

eerste associëren. Hoewel er niet gezegd kan worden dat de identificatie significant verschilt per 

straat (zie bijlage 4), is de identificatie toch gescheiden weergegeven, om dezelfde reden als dat in 

tabel 6.14b is gebeurd. Wat opvalt, is dat de straten vooral worden geassocieerd met het 

internationale karakter. Op de Stationsweg zijn de meningen meer verdeeld dan op de Hoefkade. 

Wellicht heeft het te maken met het feit dat de bedrijven gevarieerder zijn aldaar en dat de 

architectuur opvallender is (meer oudere gebouwen t.o.v. de overheersende functionele na-oorlogse 

bouw op de Hoefkade).  

 
Tabel 6.15: Eerste associatie van de respondenten bij Stationsweg / Hoefkade 

Identificatie met Stationsweg en Hoefkade 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

  N  N N 

Detailhandelaanbod  2  4 6 

Horeca-aanbod  3  0 3 

Architectuur  3  0 3 

Bezoekers  1  1 2 

Sfeer  5  2 7 

Internationale karakter   7  8 15 

Anders  3  3 6 

Totaal  24  18 42 

 

Of er van voldoende buurtidentificatie sprake is om een BIZ op te richten, kan moeilijk gezegd 

worden. Feit is wel dat ondernemers op veel van de in deze subparagraaf behandelde vlakken, 

verdeeld zijn. Dit werkt waarschijnlijk niet stimulerend voor de oprichting van een BIZ. De Hoefkade 

heeft wat gedeelde buurtidentificatie betreft meer aanwezige gunstige factoren, vooral omdat daar 

een groot deel van de ondernemers vindt dat de straat een duidelijke identiteit heeft. Een groter 

deel van de ondernemers heeft daar ook een gedeelde eerste associatie bij de straat. 
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6.4.3 Bereidwilligheid om te investeren in ondernemersklimaat 

Als wordt gekeken naar de bereidwilligheid om te investeren in de verschillende onderscheiden 

factoren van het ondernemersklimaat valt op dat alleen voor de factoren openbare ruimte, veiligheid 

en imago het aantal respondenten dat wél wil investeren groter is dan het aantal respondenten dat 

niet wil investeren. Hoewel het nooit meer dan de helft van de respondenten is dat wil investeren op 

een van deze factoren, kan er wel gezegd worden dat het veronderstelbaar is dat dit prioritaire 

activiteiten worden bij een eventuele oprichting van een BIZ. Factoren waar opvallend weinig animo 

voor is om te investeren, lijken vandalisme, criminaliteit en geluidsoverlast te zijn. Over het 

algemeen lijkt er dus weinig animo te zijn om te investeren op verschillende gebieden. 

Opvallend aan de resultaten van alle stellingen over de bereidwilligheid om te investeren is dat het 

percentage respondenten dat hier neutraal tegenover staat veelal rond de 30% ligt. Verklaringen 

hiervoor kunnen zijn dat (1) respondenten daar geen uitspraken over wilden doen; (2) respondenten 

een reden hadden dat zij daarover niet wilde nadenken en als ‘gemak’ maar de neutrale optie 
aanvinkten en/of (3) dat respondenten niet een algemeen antwoord op deze vraag konden geven. 

Bij de laatstgenoemde verklaring is het bijvoorbeeld in te denken dat respondenten alleen onder 

bepaalde voorwaarden willen investeren om de betreffende factor van het ondernemersklimaat te 

beïnvloeden. 

6.5 Financiële draagkracht 

De in het theoretisch kader gestelde verwachting dat ondernemers in probleemgebieden zoals 

krachtwijken financieel niet erg sterk zijn, wordt bewaarheid door de surveyuitslagen van de stelling 

‘Ik ben financieel sterk genoeg om periodiek een vast bedrag af te staan om, samen met andere 

ondernemers, investeringen te doen.’ Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat zij niet 

financieel sterk genoeg zijn, terwijl nog geen 10% aangeeft daar wel sterk genoeg voor te zijn (tabel 

6.16). Dit biedt weinig perspectief om in krachtwijken een Bedrijven Investeringszone mogelijk te 

maken.  
 

Tabel 6.16: Financiële draagkracht van de respondenten 

 Financieel sterk genoeg om periodiek 

te investeren 

 N % 

Helemaal oneens 12 25,5 

Oneens 13 27,7 

Neutraal 17 36,2 

Eens 4 8,5 

Helemaal eens 1 2,1 

Totaal 47  

6.6 Draagvlak 

Zoals omschreven in het theoretisch kader, is voor het oprichten van een BIZ een draagvlakmeting en 

stemming nodig. In deze paragraaf worden de empirische gegevens rondom het draagvlak 

weergegeven en geanalyseerd. Uit de theorie blijkt dat de factoren urgentie en een gelijke visie op 

het eindbeeld kunnen zorgen voor meer draagvlak. Daarom worden deze twee factoren eerst 

behandeld.  

6.6.1 Urgentie 

Als naar de surveyuitslagen over het gevoel van urgentie wordt gekeken (zie tabel 6.17), dan kan 

gezegd worden dat een gevoel van urgentie zeker aanwezig is in de casusgebieden. Een aantal van 

33 ondernemers (circa 70% van de respondenten) geeft aan het eens of helemaal eens te zijn met de 

stelling dat er inderdaad een aantal problemen is dat dringend aangepakt moet worden. Slechts vier 

respondenten zien in hun straat geen problemen die snel opgelost moeten worden. Naast het feit 
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dat er op een aantal vlakken van het ondernemersklimaat enige mate van ontevredenheid heerst, 

wordt er van een aantal problemen ook de urgentie ingezien. Deze factor werkt, als de redeneerlijn 

van het theoretisch kader wordt gevolgd, stimulerend voor ondernemers om het heft in eigen hand 

te nemen en een BIZ of ander ondernemersinitiatief te beginnen.  
 

Tabel 6.17: Gevoel van urgentie 

In Stationsweg / Hoefkade is aantal problemen 

dat dringend aangepakt moet worden 

 N % 

Helemaal oneens 0 0,0 

Oneens 4 8,5 

Neutraal 10 21,3 

Eens 23 48,9 

Helemaal eens 10 21,3 

Totaal 47  

6.6.2 Gelijke visie op eindbeeld (toekomstbeeld) 

Om te kijken of de respondenten een soortgelijke visie op het toekomstbeeld van de betreffende 

straat hebben, is de ondernemers een open vraag (kwalitatief) en een aantal stellingen 

(kwantitatief) voorgelegd.  

 

Kwantitatief 

Bij dit gedeelte van het onderzoek is specifiek een kanttekening te plaatsen. Er is tijdens het 

enquêteren meerdere malen (mondeling) aangegeven, dat het voor de respondent moeilijk was om 

‘in de toekomst te kijken’. Dit bleek ook uit het grote aantal neutraal dat is ingevuld bij de stellingen 

die gingen over de Hoefkade / Stationsweg over 10 jaar. In tabel 6.18 is te zien dat dit bij bijna alle 

stellingen over het toekomstbeeld het meest voorkomende antwoord is. Wellicht had dit 

voorkomen kunnen worden door duidelijker aan te geven dat de stellingen handelen over 

verwachtingen die de respondent heeft. Dit kan echter niet met zekerheid gezegd worden. Het kan 

ook aangeven dat de respondenten moeilijk zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen in de 

betreffende straat.  
 

Tabel 6.18: Toekomstbeeld (over 10 jaar) van de respondenten 

Toekomstbeeld 

over 10 jaar:  

Minder 

criminaliteit 

Minder 

vandalisme 

Veiliger  Minder 

geluids-

overlast 

Minder 

parkeer- en 

verkeers-

overlast 

Beter 

imago 

 N % N % N % N % N % N % 

Helemaal oneens 2 4,3 2 4,3 2 4,3 3 6,5  5 10,9 2 4,3 

Oneens 6 13,0 6 13,0 4 8,7 8 17,4 11 23,9 6 13,0 

Neutraal 16 34,8 16 34,8 21 45,7 23 50,0 20 43,5 17 37,0 

Eens 15 32,6 16 34,8 13 28,3 8 17,4 6 13,0 14 30,4 

Helemaal eens 7 15,2 6 13,0 6 13,0 4 8,7 4 8,7 7 15,2 

Totaal 46  46  46  46  46  46  

Naast het grote aantal neutrale reacties op de stellingen over het toekomstbeeld, valt op dat wat 

betreft het imago, de veiligheid, vandalisme en criminaliteit een positief toekomstbeeld heerst. 

Steeds zijn rond de 20 respondenten positief over deze elementen. Wat betreft parkeer- en 

verkeersoverlast heerst er een (in iets mindere mate) negatief beeld. Voor oprichting en uitvoering 

van een BIZ is, zoals in het theoretisch kader is gebleken, een gedeeld toekomstbeeld belangrijk. Er 

kan uit bovenstaande cijfers niet direct gezegd worden of hiervan voldoende sprake is. Wel is het 

duidelijk dat er, met uitzondering van geluidsoverlast, wel steeds een vrij grote groep is dat het 
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(helemaal) eens of (helemaal) oneens is met de stelling. Met het grote aantal neutrale antwoorden in 

gedachte, is de verwachting dat het toekomstbeeld geen groot probleem, maar ook geen sterk 

motiverende factor zal zijn bij oprichting van een BIZ. 

 

Het toekomstbeeld rond parkeer- en verkeersoverlast is de enige van bovenstaande resultaten die 

een significante relatie oplevert met de straat waarin de respondent actief is (het verband met 

geluidsoverlast is niet significant). Er is een matig sterk positief verband zichtbaar tussen de twee 

variabelen (zie bijlage 4). In tabel 6.19 zijn de resultaten per straat weergegeven. Hierbij valt op dat 

op de Stationsweg een stuk meer neutrale reacties op de stelling zijn en op de Hoefkade meer 

negatieve (oneens) reacties. Dit kan betekenen dat op de Stationsweg het toekomstbeeld een stuk 

onzekerder is. Wellicht heeft dit te maken met de plannen rondom het NS station Hollands Spoor. 

De respondenten op de Hoefkade hebben een negatievere verwachting van de parkeer- en 

verkeersoverlast over 10 jaar. Verder is te zeggen dat op beide straten het beeld van de 

ondernemers wat betreft de parkeer- en verkeersoverlast, niet eenduidig is.  
 

Tabel 6.19: kruistabel toekomstbeeld parkeer- en verkeersoverlast en straat 

Over 10 jaar is er minder parkeer- en verkeersoverlast 

 Stationsweg Hoefkade Totaal 

 N N N 

Eens 5 5 10 

Neutraal 15 5 20 

Oneens 4 12 16 

Totaal 24 22 46 

 

Open vraag 

Naast de stellingen, gericht op de verwachtingen van de ondernemers over het toekomstbeeld van 

de Stationsweg / Hoefkade, is er ook gevraagd naar het wensbeeld van de betreffende straat. Dit is, 

zoals aangegeven gebeurd middels een open vraag. Voor de Stationsweg geldt dat N = 21. Van de 

21 respondenten geeft de helft aan dat ze willen dat de Stationsweg over 10 jaar een bloeiende 

winkelbuurt is met meer variatie in het aanbod van horeca en detailhandel. Een iets kleiner deel 

geeft aan dat zij hopen dat er (op diverse gebieden) minder overlast / problemen zijn. Dit gaat dan 

met name over schoon en veilig. Verder komt opvallend vaak de term ‘prettig wonen / winkelen / 
ondernemen’ terug en wordt de Stationsweg door ruim een kwart van de respondenten als passage 

van Station Den Haag HS richting het centrum gewenst. Hiermee gepaard gaand wordt aangegeven 

dat de wens is dat het over 10 jaar een stuk drukker is in de straat. Opgemerkt moet worden dat 

vrijwel iedere respondent, zo als dat gaat bij een open vraag, op meerdere van bovengenoemde 

punten zijn of haar wensen heeft uitgesproken. Bij de Hoefkade heeft een twintigtal respondenten 

de open vraag over het wensbeeld ingevuld. Het meest (ruim de helft) werd aangeven dat zij het 

liefst over 10 jaar minder problemen (vooral criminaliteit, zoals dealen) zien op de Hoefkade. Ook 

parkeer- en verkeersproblemen, zo wensen de respondenten, zijn over 10 jaar opgelost. Het 

gedeeltelijke eenrichtingsverkeer op de Hoefkade heeft de ondernemers weinig goed gedaan en 

ook het parkeren verdient verbetering volgens ruim een kwart van de respondenten. Ook wat 

betreft de open vraag kan dus gezegd worden dat er niet erg duidelijk een gedeelde toekomstvisie 

aanwezig is onder de respondenten op zowel de Stationsweg als de Hoefkade.  

6.6.3 Meer invloed op bedrijfsomgeving 

Uit de totaalcijfers van de stelling ik wil meer invloed op mijn directe bedrijfsomgeving uitoefenen (zie 

tabel 6.20) is op te maken dat 23 respondenten dat inderdaad wenst. Dat is de helft van alle 

respondenten. Een klein aantal van vijf geeft aan die wens niet te hebben. Dit biedt een goed 

vooruitzicht wat betreft het draagvlak voor een ondernemersinitiatief, zoals een BIZ.  
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Tabel 6.20: Meer invloed op bedrijfsomgeving uitoefenen 

 Meer invloed op bedrijfsomgeving 

 N % 

Helemaal oneens 0 0,0 

Oneens 5 10,9 

Neutraal 18 39,1 

Eens 17 37,0 

Helemaal eens 6 13,0 

Totaal 46  

6.6.4 Conclusie draagvlak 

Als er een algemene conclusie getrokken wordt uit alle factoren die met draagvlak te maken 

hebben, overheerst een licht positief beeld. Vooral het gevoel van urgentie en de wil om meer 

invloed op de bedrijfsomgeving uit te oefenen zijn redelijk duidelijk aanwezig, wat de oprichting van 

een BIZ gemakkelijker maakt. 

6.7 Organisatiegraad en vertrouwen 

Een andere basiseigenschap dat een gebied een vruchtbare grond voor een BIZ maakt, is 

aanwezigheid van enige organisatiegraad bij de ondernemers en de aanwezigheid van onderling 

vertrouwen.  

6.7.1 Onderling overleg 

De helft van alle respondenten geeft aan wel eens te overleggen met andere ondernemers in de 

straat. Opvallend is dat van de 23 respondenten die aan hebben gegeven te overleggen met collega-

ondernemers, slechts negentien ondernemers de vervolgvraag over het aantal keer dat zij 

overleggen (correct) heeft ingevuld. De vraag over wat dan het belangrijkste onderwerp van overleg 

is, is ook opvallend minder vaak correct ingevuld (tabel 6.21). Veelal zijn meerdere onderwerpen 

aangekruist. Met deze lage respons moet bij de twee vervolgvragen dus rekening worden gehouden. 

Er is geen significant verband aangetroffen tussen de straat waar de respondent actief is en of hij / zij 

overlegt met collega-ondernemers. De organisatiegraad is aan de hand van deze cijfers niet erg 

hoog te noemen in de casusgebieden. Dit sluit aan bij de verwachting, gegeven in paragraaf 6.1, dat 

ondernemers in de casusgebieden niet goed zijn georganiseerd.  

 
Tabel 6.21: Organisatiegraad van ondernemers 

6.21a: Overlegt u met collega-ondernemers?  6.21b: Aantal keer overleg 

Overleg met collega-ondernemers 

 N % 

Ja 23 51,1 

Nee 22 48,9 

Totaal 45  

 

 

 

 

 

6.7.2 Aantal en onderwerp van overleg 

Het aantal keer dat de ondernemers overleggen loopt uiteen. Er kan wel gezegd worden dat het 

grootste deel van de respondenten heeft aangegeven dit ieder kwartaal of vaker te doen. Wat 

betreft het onderwerp van overleg kan duidelijk gezegd worden dat problemen in de straat het 

Aantal keer overleg 

 N % 

Eens in paar jaar 1 5,3 

Jaarlijks 3 15,8 

Halfjaarlijks 4 21,1 

Ieder kwartaal 5 26,3 

Maandelijks 4 21,1 

Vaker dan 1x per mnd 2 10,5 

Totaal 19  
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belangrijkste onderwerp zijn van overleg. Hoewel rekening gehouden moet worden met de zeer 

geringe respons op deze stelling, biedt dit een aardig perspectief voor het oprichten van een BIZ.  

Het feit dat het belangrijkste onderwerp van overleg problemen in de betreffende straat zijn, biedt 

zelfs een erg goed perspectief. Echter, de lage respons (zie tabel 6.22), zorgt ervoor dat de 

relevantie te wensen over laat.  

 
Tabel 6.22: Onderwerp van overleg  

Belangrijkste onderwerp van overleg 

 N % 

Problemen in straat 7 53,8 

Onderhouden contact 2 15,4 

Investeringen in ondernemersklimaat 1 7,7 

Gezamenlijk benadering gemeente 2 15,4 

Anders 1 7,7 

Totaal 13  

6.7.3 Open vraag 

De redenen om wel of niet te overleggen blijken zeer uiteen te lopen in de Stationsweg. De 

respondenten die wel overleggen geven vooral aan dat zij dit doen om de dagelijkse gang van zaken 

en ontwikkelingen in de gaten te houden en daarop te kunnen anticiperen. Redenen om niet te 

overleggen lopen ver uiteen, van ‘ik heb geen contacten’ tot ‘er zijn geen problemen’ en ‘de 

winkeliersvereniging is niet actief’. Enkelen hadden geen aanwijsbare reden(en).  

Ook op de Hoefkade lopen de redenen om wel of niet te overleggen uiteen. Enkelen geven aan dat 

er geen platform is om te overleggen of dat er van een initiatief om problemen op te lossen toch 

nooit iets komt. Reden om wel met collega-ondernemers te overleggen is vooral een aantal 

problemen dat er speelt op de Hoefkade. Daarnaast is, net als op de Stationsweg, het op de hoogte 

blijven van de dagelijkse gang van zaken en ontwikkelingen een veelgehoorde reden.  

Het ontbreken van een platform om te overleggen wordt als een belangrijke reden om niet te 

overleggen gezien. Een BIZ kan wellicht op dit mankement inspringen, maar het is waarschijnlijker 

te veronderstellen dat het ontbreken van een dergelijk platform het oprichten van een BIZ minder 

gemakkelijk maakt.  

6.7.4 Vertrouwen en problemen met ondernemersinitiatieven 

Het eerder geconstateerde feit dat in beide casusgebieden geen ondernemers- / 

winkeliersvereniging meer actief is, geeft aan dat er al enige problemen zijn met 

ondernemersinitiatieven. Dit blijkt ook uit de verwachtingen die voortkomen uit de kwalitatieve 

interviews. Toch is het percentage respondenten dat eens en oneens heeft geantwoord op de 

stelling ‘Gezamenlijk initiatief van ondernemers is gedoemd te mislukken’ weinig verschillend. Wel 
geeft bijna 70% aan dat er altijd freeriders zullen zijn bij ondernemersinitiatieven. Met het, ook bij 

deze stelling, hoge percentage respondenten dat met neutraal antwoordde, valt op dat er maar iets 

meer dan twee procent van de respondenten het oneens was met deze stelling. Er kan gezegd 

worden dat er problemen met ondernemersinitiatieven aanwezig zijn in de twee casusgebieden. Als 

wordt getoetst of de reacties op de stellingen over onderling vertrouwen en problemen met 

ondernemersinitiatieven een verband vertonen met de straat waarin de respondent is gevestigd, 

komt geen significant verband naar boven.  

Er kan vanwege het hoge percentage neutraal moeilijk worden gezegd of er in de casusgebieden 

voldoende onderling vertrouwen is onder de ondernemers (tabel 6.23). De populariteit van deze 

antwoordmogelijkheid kan wellicht verklaard worden doordat ondernemers ook weinig overleggen 

(zie eerder in deze paragraaf), waardoor voor te stellen is dat zij elkaar niet goed kennen. Ook is 

tijdens het onderzoek meerdere keren duidelijk geworden dat er –vooral op de Hoefkade- een grote 

doorstroom is van bedrijven. Dit bevordert vermoedelijk de onderlinge contacten en het vertrouwen 
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niet. Het aantal ondernemers dat aangeeft dat er wel voldoende onderling vertrouwen aanwezig is, 

is wel een stuk groter dan het aantal dat niet voldoende onderling vertrouwen constateert.  

 
Tabel 6.23: Vertrouwen en problemen met ondernemersinitiatieven 

 Initiatief 

gedoemd te 

mislukken 

Altijd freeriders Bij goed idee 

doet iedereen 

mee  

Voldoende 

vertrouwen 

 N % N % N % N % 

Helemaal oneens 2 4,4  1 2,3 1 2,2 0 0,0 

Oneens 11 24,4 0 0,0 11 24,4 10 22,7 

Neutraal 17 37,8 13 29,5 15 33,3 18 40,9 

Eens 9 20,0 18 40,9 16 35,6 13 29,5 

Helemaal eens 6 13,3 12 27,3 2 4,4 3 6,8 

Totaal 45  44  45  44  

 

De problemen met ondernemersinitiatieven zullen, volgens de beredeneerlijn die in het theoretisch 

kader is behandeld, de behoefte aan oprichting van een BIZ vergroten. Vooral om problemen met 

freeriders op te lossen, is BIZ een goed middel. Het twijfelachtige onderlinge vertrouwen en het toch 

vrij grote deel van de respondenten dat vindt dat een ondernemersinitiatief gedoemd is te 

mislukken, zal een BIZ-oprichting niet vergemakkelijken.  

6.7.5 Conclusie organisatiegraad en vertrouwen 

De organisatiegraad van de ondernemers in de casusgebieden is zonder twijfel niet erg hoog te 

noemen. Dit kan een negatieve invloed uitoefenen op de eventuele vorming van een BIZ. Daarbij 

moet de invloed van de eerder aan bod gekomen hoge doorstroom van ondernemers  niet worden 

vergeten. De problemen met ondernemersinitiatieven en het toch niet geringe onderlinge 

vertrouwen zorgen er echter voor dat deze negatieve invloed enigszins genuanceerd kan worden. 

Een positieve invloed van de aangetroffen organisatiegraad en onderling vertrouwen is zeker nog 

niet het geval.  

6.8 Hypothesen 

In deze paragraaf zullen de in hoofdstuk 5 gestelde hypothesen worden onderzocht door te toetsen 

of de begrippen een significant verband met elkaar hebben.  

6.8.1 Buurtbinding leidt tot investeringsbereidheid 

De eerste van de in hoofdstuk 5 gestelde hypothesen luidt als volgt:  

 
De respondenten die zelf in de buurt woonachtig zijn en waarvan het grootste deel van de 

klantenkring afkomstig is uit de Stationsbuurt, zijn meer geneigd om te investeren om 

geconstateerde problematiek op te lossen. 

 

Om te onderzoeken of wijkbinding leidt tot investeringsbereidheid, is voor de twee factoren waaruit 

de wijkbinding wordt opgemaakt (de woonplaats van de ondernemer en de afkomst van zijn 

klantenkring) steeds de rangcorrelatie berekend met de vragen over de bereidwilligheid om te 

investeren. Dit is dus per factor van het ondernemersklimaat berekend (met uitzondering van de 

tevredenheid met het gemeentelijk beleid, omdat hierin niet geïnvesteerd kan worden door de 

respondent). Uit de resultaten blijkt dat er alleen een significante correlatie is tussen het aantal 

bezoekers dat naar schatting uit de buurt afkomstig is en de bereidwilligheid om te investeren in de 

parkeer- en verkeersoverlast. Er is met een betrouwbaarheid van 95% te zeggen dat er een zwak 

positief verband is tussen die twee variabelen (zie tabel 6.24). Een verklaring hiervoor kan zijn dat als 

een ondernemer ook zelf in de wijk woonachtig is, hij of zij de parkeer- en verkeersoverlast niet 
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alleen bij de onderneming maar ook bij de woning ervaart. Deze dubbele ervaring zou een reden 

kunnen zijn dat de respondent eerder bereid is om tot investeringen op dit gebied over te gaan. 
 

Tabel 6.24: rangcorrelatie deel klantenkring – bereid tot investeren in parkeer- en verkeersoverlast 

Spearman’s rho  Bereid om te investeren in 

parkeer- en 

verkeersoverlast  

Deel klantenkring 

afkomstig uit wijk 

Correlatie 0,306 * 

Significantie (2-zijdig) 0,039 

N 46 

* Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 95% (2-zijdig) 

 

Het feit dat er maar één enkel significant verband is aangetroffen en dat dit verband niet sterk is, 

kan meerdere dingen betekenen, die elkaar overigens niet uitsluiten. Ten eerste zou de hypothese 

dat wijkbinding leidt tot meer investeringsbereidheid simpelweg verworpen kunnen worden. Daarbij 

of daarnaast zou het zo kunnen zijn dat de woonplaats van de ondernemer of de woonplaats van de 

klanten niet, of niet voldoende het begrip buurtbinding meten. Een derde conclusie zou kunnen zijn 

dat de investeringsbereidheid door andere factoren wordt bepaald dan wijkbinding. Hierop zal nu 

verder worden ingegaan.  

6.8.2 Ontevredenheid leidt tot investeringsbereidheid 

De tweede hypothese uit hoofdstuk 5 gaf de verwachting weer dat ontevredenheid met bepaalde 

factoren van het ondernemersklimaat zou leiden tot investeringsbereidheid in die factoren. 

 
De respondenten die ontevreden zijn over (een onderdeel van) het ondernemersklimaat zijn meer 

geneigd om initiatief te nemen dan ondernemers die niet ontevreden zijn over het (deel van het) 

ondernemersklimaat.  

 

Achterliggende gedachte van de hypothese is dat om een BIZ op te richten er enig initiatief en 

bereidwilligheid van ondernemers nodig is. Deze factoren komen, als de beredeneerlijn van het 

theoretisch kader wordt gevolgd, voort uit ontevredenheid met (delen van) het 

ondernemersklimaat. Met behulp van rangcorrelatie is voor elke factor waaruit het 

ondernemersklimaat is opgebouwd (zie hoofdstuk 5) getest of er een verband bestaat tussen de 

(on)tevredenheid met het begrip en de bereidwilligheid om te investeren. Daarnaast is ook 

onderzocht of er een verband bestaat tussen de invloed van elke factor waaruit het 

ondernemersklimaat is opgebouwd op het functioneren van het bedrijf en de bereidwilligheid om te 

investeren. Hiermee kan vermoedelijk beter worden onderscheiden wat er nodig is, zodat 

ondernemers geneigd zijn zelf te investeren in het ondernemersklimaat. De vraag is dus: is er alleen 

ontevredenheid met een bepaalde factor nodig of is het al voldoende als de factor invloed uitoefent 

op het bedrijf? Er is een achttal significante correlaties naar voren gekomen bij de analyse. Deze 

significante correlaties zullen nu in één voor één worden behandeld. Aangetekend wordt dat een 

correlatie niet (altijd) betekent dat er ook een causaal (oorzakelijk) verband is tussen de twee 

getoetste begrippen.  

 

1. Invloed van veiligheid en de bereidwilligheid om te investeren 

De eerste relatie die significant is, is de relatie tussen de invloed van de veiligheid op het bedrijf en 

de bereidwilligheid van de respondenten om daarin te investeren. Het resultaat van de berekening 

van de rangcorrelatie is te vinden in onderstaande tabel 6.25.  

Er is een vrij zwak positief significant verband tussen de twee indicatoren. Dit wil zeggen dat 

ondernemers bij wie de veiligheid invloed heeft op het functioneren van het bedrijf, eerder bereid 

zijn om, samen met andere ondernemers, te investeren om de veiligheid in de straat waar zij 
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gevestigd zijn, te verbeteren. Het is voor te stellen dat een ondernemer invloed wil uitoefenen op 

factoren die zijn bedrijf beïnvloeden. 
 

Tabel 6.25: rangcorrelatie (spearman’s rho) veiligheid: invloed op bedrijf – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Veiligheidssituatie oefent 

invloed uit op functioneren 

bedrijf 

Bereidwilligheid 

om te investeren 

op gebied van 

veiligheid 

Correlatie 0,313 * 

Significantie (2-zijdig) 0,034 

N 46 

* Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 95% (2-zijdig) 
 

Eerder is gebleken dat circa 40% van de respondenten vindt dat de veiligheidssituatie invloed 

uitoefent op hun bedrijf en dat circa 30% van de respondenten bereid is om samen met andere 

ondernemers te investeren om de veiligheid te verbeteren. Slechts 20% van de respondenten vindt 

het onveilig in de straat waar hun onderneming gevestigd is en er is dan ook geen correlatie tussen 

de constatering dat het onveilig is in de straat en de bereidwilligheid om te investeren op dat vlak.  

 

2. Invloed van geluidsoverlast en de bereidwilligheid om te investeren 

Een tweede geconstateerde relatie is die tussen de invloed van geluidsoverlast op het functioneren 

van het bedrijf en de bereidwilligheid om, samen met andere ondernemers, te investeren om de 

geluidsoverlast te verminderen (zie tabel 6.26). 
 

Tabel 6.26: rangcorrelatie geluidsoverlast: invloed op bedrijf – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Geluidsoverlast oefent invloed 

uit op functioneren bedrijf 

Bereidwilligheid 

om te investeren 

op gebied 

geluidsoverlast 

Correlatie 0,375** 

Significantie (2-zijdig) 0,010 

N 46 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

 

Er is een vrij zwak positief significant verband tussen de twee genoemde begrippen. Dit wil zeggen 

dat de respondenten bij wie eventuele geluidsoverlast invloed heeft op het functioneren van het 

bedrijf, meer geneigd zijn om samen met andere ondernemers te investeren om geluidsoverlast te 

verminderen of voorkomen. Uit de eerdere analyse is gebleken dat geluidsoverlast door een relatief 

klein deel van de respondenten als een probleem wordt gezien. Het aandeel respondenten dat 

geluidsoverlast ziet als een factor die van invloed is op het bedrijf, is met nog geen kwart, vrij klein te 

noemen. Toch leidt dit, zoals gebleken, toch tot een grotere bereidwilligheid om te investeren op 

het gebied van geluidsoverlast.  

 

3. Ontevredenheid over parkeer- en verkeersoverlast en de bereidwilligheid om te investeren 

Een derde correlatie is gevonden tussen de stellingen die aangeven dat er op de Hoefkade / 

Stationsweg sprake is van parkeer- en verkeersoverlast en de bereidwilligheid van ondernemers om 

daarin te investeren. De cijfers met betrekking tot de rangcorrelatie zijn te vinden in tabel 6.27. Er is 

een significant positief verband tussen de twee genoemde begrippen. Het verband is redelijk sterk 

te noemen, met een Spearman’s rho van 0,448. Dit wil zeggen dat respondenten die parkeer- en 

verkeersoverlast constateren eerder bereid zijn om op dat vlak samen met andere ondernemers te 

investeren dan respondenten die geen parkeer- en verkeersoverlast constateren. 
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Tabel 6.27: rangcorrelatie parkeer- / verkeersoverlast: overlast – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied van 

parkeer- en verkeersoverlast 

Er is sprake van 

parkeer- en 

verkeersoverlast 

Correlatie 0,448** 

Significantie (2-zijdig) 0,001 

N 48 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

 

De correlatie is opvallend te noemen, omdat uit paragraaf 6.3.5 is gebleken dat er weliswaar veel 

parkeer- en verkeersoverlast wordt geconstateerd en er door veel respondenten wordt erkend dat 

dit invloed uitoefent op het functioneren van hun bedrijf, maar dat de bereidwilligheid om te 

investeren niet erg groot is op het vlak van parkeer- en verkeersoverlast. Volgens de rangcorrelatie 

kan een constatering van parkeer- en verkeersoverlast dus motiverend werken om daarin te 

investeren en kan volgens de redeneerlijn in het theoretisch kader, daarmee ook motiverend werken 

om een BIZ op te richten. 

 

4. Invloed van parkeer- en verkeersoverlast en de bereidwilligheid om te investeren 

Wat betreft de parkeer- en verkeersoverlast is er nog een tweede relatie aan te wijzen. Ook de 

invloed van dit type overlast op het bedrijf heeft namelijk een relatie met de bereidwilligheid om op 

dit vlak te investeren (zie tabel 6.28). 

 
Tabel 6.28: rangcorrelatie parkeer- / verkeersoverlast: invloed op bedrijf – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied 

van parkeer- en 

verkeersoverlast 

Parkeer- en 

verkeerssituatie 

beïnvloedt het  

functioneren van 

bedrijf 

Correlatie 0,427** 

Significantie (2-zijdig) 0,002 

N 48 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 
 

Er is een significant positief verband tussen de constatering van parkeer- en verkeersoverlast en de 

bereidwilligheid om te investeren om deze overlast te verminderen / voorkomen. Heeft de parkeer- 

en verkeerssituatie dus invloed op het bedrijf, dan is een respondent eerder geneigd daarin, samen 

met andere ondernemers, te investeren. Er is in paragraaf 6.3.5 geconstateerd dat een groot deel 

van de respondenten aan heeft gegeven dat parkeer- en verkeersoverlast invloed heeft op het 

functioneren van het bedrijf. Het aandeel respondenten dat aangaf bereid te zijn om te investeren 

op dit gebied, is echter een stuk kleiner waardoor deze relatie opvallend te noemen is.  

 

5. Overlast van criminaliteit en de bereidwilligheid om te investeren 

Een vijfde geconstateerde correlatie is die tussen de overlast die wordt ondervonden door de 

respondent als gevolg van criminaliteit en de bereidwilligheid te investeren om dit te verminderen. 

In tabel 6.29 zijn de uitkomsten van de rangcorrelatie te vinden. Spearman’s rho geeft aan dat het 
hier om een vrij zwak positief significant verband gaat. Dit positieve verband wil zeggen dat er een 

correlatie is tussen respondenten die last hebben van criminaliteit in de buurt en de bereidwilligheid 

te investeren om dit te voorkomen. Ondernemers die geen last hebben van criminaliteit in de buurt 

van hun bedrijf, zijn minder bereidwillig om op dat vlak te investeren. 
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Tabel 6.29: rangcorrelatie criminaliteit: overlast criminalitiet – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied van 

criminaliteit 

Last van 

criminaliteit in 

buurt bedrijf 

Correlatie 0,378** 

Significantie (2-zijdig) 0,006 

N 49 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 
 

Bij de factor criminaliteit is, zoals in 6.3.6 aangegeven, het aantal respondenten dat overlast 

constateert en het aantal respondenten dat bereid is te investeren op dit vlak, vrijwel gelijk. De 

geconstateerde rangcorrelatie veronderstelt dat overlast van criminaliteit wellicht motiverend kan 

werken voor ondernemers om te investeren op dat vlak (correlatie betekent niet per se dat een 

verband ook causaal is). Dergelijke motivatie zou gunstig kunnen zijn voor het oprichten van een 

BIZ. Belangrijke kanttekening is echter dat overlast van criminaliteit niet in dergelijke mate wordt 

aangetroffen door de respondenten, dat er van een sterke motivatie sprake zal zijn.  

 

6. Invloed van criminaliteit op bedrijf en de bereidwilligheid om te investeren 

Bovenstaande relatie tussen de overlast van criminaliteit en de bereidwilligheid om te investeren 

hierin, komt ook terug als gekeken wordt naar de correlatie tussen de invloed van criminaliteit op 

het bedrijf en de bereidwilligheid om te investeren (tabel 6.30).  
 

Tabel 6.30: rangcorrelatie criminaliteit: invloed criminaliteit op bedrijf – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied van 

criminaliteit 

Criminaliteit heeft 

invloed op 

functioneren 

bedrijf 

Correlatie 0,531** 

Significantie (2-zijdig) 0,000 

N 48 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

 

Tabel 6.30 geeft aan dat het hier om een vrij sterk positief significant verband gaat. Dergelijke 

rangcorrelatie geeft aan dat als criminaliteit invloed heeft op het functioneren van het bedrijf, de 

ondernemer meer bereid is om hierin samen met collega-ondernemers te investeren. 

 

7. Overlast van vandalisme en de bereidwilligheid om te investeren 

Net als bij criminaliteit en parkeer- en verkeersoverlast, is ook bij vandalisme een correlatie naar 

voren gekomen tussen de constatering van de overlast en de bereidwilligheid daarin te investeren 

(zie tabel 6.31). 
 

Tabel 6.31: rangcorrelatie vandalisme: last van vandalisme – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied van 

vandalisme 

Last van 

vandalisme in 

buurt bedrijf 

Correlatie 0,382** 

Significantie (2-zijdig) 0,007 

N 48 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

 

Er is sprake van een vrij sterk positief verband tussen overlast van vandalisme en de bereidwilligheid 

hierin te investeren. Dit betekent dat respondenten die last hebben van vandalisme in de buurt van 

hun bedrijf, meer geneigd zijn te investeren om dit te verminderen of te voorkomen dan 
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ondernemers die geen last hebben van vandalisme. Weinig respondenten constateren vandalisme in 

de buurt van hun bedrijf (paragraaf 6.3.7). De rangcorrelatie veronderstelt dus dat overlast op dit 

gebied motiverend kan werken voor ondernemers om te gaan investeren, maar de mate waarin de 

overlast wordt ervaren zorgt ervoor dat het niet waarschijnlijk is dat dit ook voldoende motivatie 

biedt om een BIZ op te richten in de casusgebieden.  

 

8. Invloed van vandalisme en de bereidwilligheid om te investeren 

Ook bij vandalisme geldt dat er een correlatie is geconstateerd tussen de invloed van vandalisme op 

het bedrijf van de respondent en de bereidheid om te investeren. In tabel 6.32 is zijn de resultaten 

van de rangcorrelatie te vinden. In dit geval gaat het weer niet om een erg sterk verband. Met 99% 

betrouwbaarheid is te zeggen dat er een positief verband is tussen invloed van vandalisme op het 

bedrijf en de bereidheid te investeren in vandalisme. Aangetekend moet worden dat een vrij groot 

deel van de respondenten aangeeft dat vandalisme geen invloed uitoefent op het functioneren van 

hun bedrijf. Mede daarom zal vandalisme geen sterk motiverende factor zijn voor het oprichten van 

een BIZ in (een van de) casusgebieden. 

 
Tabel 6.32: rangcorrelatie vandalisme: invloed op bedrijf – bereidwilligheid om te investeren 

Spearman’s rho  Bereidwilligheid om te 

investeren op het gebied van 

vandalisme 

Vandalisme heeft 

invloed op 

functioneren 

bedrijf 

Correlatie 0,394** 

Significantie (2-zijdig) 0,006 

N 48 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

6.8.3 Conclusie investeringsbereidheid 

Omdat uit bovenstaande analyse geen zeer duidelijke motiverende factor naar voren is gekomen 

welke ervoor zorgt dat ondernemers bereid zijn te investeren in het ondernemersklimaat, is het van 

belang om te kijken of de bereidwilligheid om te investeren correleert met andere factoren. Zo is het 

in te denken dat ondernemers die niet draagkrachtig genoeg zijn om te investeren (volgens 

paragraaf 6.5 is dat een groot deel), om die reden hebben aangegeven niet bereid te zijn te 

investeren in het ondernemersklimaat. In tabel 6.33 zijn de significante rangcorrelaties tussen de 

financiële draagkracht en de bereidwilligheid om te investeren, weergegeven. Hieruit wordt 

duidelijk dat er tussen alle factoren op één na een significante correlatie is tussen de bereidwilligheid 

om te investeren en de financiële draagkracht. Uit deze tabel blijkt dat alleen de bereidwilligheid om 

te investeren in de factor imago niet significant correleert met de financiële draagkracht. Dit 

betekent dat, ook gegeven de conclusie dat imago een interessant investeringsgebied zou kunnen 

zijn voor een BIZ (paragraaf 6.3.8), de bereidwilligheid voor het investeren in het imago van het 

betreffende gebied, minder afhankelijk is van de financiële draagkracht van de betreffende 

respondent dan de andere factoren. Vrij sterke positieve relaties zijn er te ontdekken tussen de 

financiële draagkracht en de investeringsbereidheid in veiligheid, geluidsoverlast, criminaliteit en 

vandalisme. Ook tussen financiële draagkracht en de bereidwilligheid om te investeren in de 

openbare ruimte, hangjongeren, parkeer- en verkeersoverlast en de bereikbaarheid zijn positieve 

significante relaties, maar deze zijn minder sterk. Deze relaties zijn theoretisch te interpreteren, 

door te stellen dat respondenten die financieel sterk genoeg zijn om periodiek een vast bedrag af te 

staan om samen met andere ondernemers investeringen te doen, eerder bereid zijn op deze 

gebieden te investeren dan respondenten die niet financieel sterk genoeg zijn. 

 

De conclusie die getrokken kan worden uit bovenstaande constatering dat financiële draagkracht 

correleert met de investeringsbereidheid, is dat gebrekkige financiële draagkracht vermoedelijk de 
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belangrijkste factor is die de vorming van een BIZ erg lastig maakt in de casusgebieden. Andere 

factoren zoals een gebrekkige organisatiegraad, spelen vermoedelijk ook mee. 

 
Tabel 6.33: rangcorrelatie financiële draagkracht en bereidwilligheid tot investeren 

Spearman’s rho  Financiële  

draagkracht 

Bereid investeren openbare ruimte Correlatie 0,433** 

Significantie (2-zijdig) 0,002 

N 47 

Bereid investeren veiligheid Correlatie 0,579** 

Significantie (2-zijdig) 0,000 

N 47 

Bereid investeren hangjongeren Correlatie 0,460** 

Significantie (2-zijdig) 0,001 

N 45 

Bereid investeren geluidsoverlast Correlatie 0,572** 

Significantie (2-zijdig) 0,000 

N 45 

Bereid investeren parkeer- en 

verkeersoverlast 

Correlatie 0,370* 

Significantie (2-zijdig) 0,011 

N 46 

Bereid investeren criminaliteit Correlatie 0,567** 

Significantie (2-zijdig) 0,000 

N 47 

Bereid investeren vandalisme Correlatie 0,523** 

Significantie (2-zijdig) 0,000 

N 47 

Bereid investeren bereikbaarheid Correlatie 0,330* 

Significantie (2-zijdig) 0,023 

N 47 

* Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 95% (2-zijdig) 

** Correlatie is significant bij een betrouwbaarheid van 99% (2-zijdig) 

6.9 Conclusie 

Nu de uitslagen van het surveyonderzoek en de semigestructureerde interviews zijn omschreven en 

geanalyseerd, zal op een concluderende manier worden gekeken naar de analyse. Eerst zal 

bovenstaande analyse worden samengevat door gunstige en ongunstige factoren in de 

casusgebieden weer te geven. De onderscheiden basiseigenschappen en gunstige eigenschappen 

worden daarbij behandeld. Eigenschappen die in meer of mindere mate aanwezig zijn in de 

casusgebieden worden hierbij als gunstig bestempeld en eigenschappen die niet of in zeer geringe 

mate aanwezig blijken te zijn in casusgebieden zijn ongunstige factoren. Daarna wordt er gekeken of 

de verwachtingen die kenbaar zijn gemaakt in paragraaf 6.1 zijn uitgekomen in het kwantitatief 

onderzoek.  

 

Gunstige factoren 

Het kan voor een Bedrijven Investeringszone positief zijn dat er inderdaad ontevredenheid heerst 

over de kwaliteit van de openbare ruimte. Vooral op de Hoefkade zijn de ondernemers dan ook 

bereid daarin te investeren. Daarnaast hebben de gebieden volgens veel ondernemers geen goed 

imago en heeft dit invloed op het functioneren van hun bedrijf. Wellicht zou dit een onderwerp 

kunnen zijn waarop de BIZ kan investeren. Veel ondernemers zijn niet tevreden over het beleid en 

de activiteiten van de gemeente, maar zijn ondanks de geconstateerde problemen wel trots op hun 

buurt en vinden dat deze een duidelijke identiteit heeft.  
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Een BIZ zou uitkomst kunnen bieden als het gaat om het tegengaan van freeriders. Het wordt uit de 

enquêtes duidelijk dat er inderdaad problemen met ondernemersinitiatieven zijn in de buurt. 

Belangrijk positief punt is verder dat er veel ondernemers zijn die vinden dat er in hun straat een 

aantal problemen is dat dringend moet worden aangepakt. Dit gevoel van urgentie kan wellicht voor 

een snellere oprichting van een BIZ zorgen en met het een zeer klein deel van de respondenten dat 

aangeeft niet meer invloed uit te willen oefenen op de directe bedrijfsomgeving, wordt het 

draagvlak voor een BIZ vergroot.  

 

Ongunstige factoren 

Er is echter ook een flink aantal ongunstige factoren in de casusgebieden aanwezig. Zo wordt er 

vooral parkeer- en verkeersoverlast geconstateerd, maar zijn de meeste ondernemers niet bereid 

daarin te investeren. Ook op andere elementen van het ondernemersklimaat, waarop minder 

unaniem problematiek wordt geconstateerd, is er weinig investeringsbereidheid. Een andere 

waarschijnlijk erg invloedrijke negatieve factor is dat de organisatiegraad op de beide straten niet 

hoog te noemen is. Er wordt weinig onderling overlegd tussen ondernemers. Er ontbreekt dan ook 

een winkeliersvereniging of ander overlegorgaan. Een derde vrij essentiële factor die niet aanwezig 

is in de casusgebieden, is financiële draagkracht. Een zeer klein aantal ondernemers heeft 

aangegeven financieel daadkrachtig genoeg te zijn om, samen met andere ondernemers, periodiek 

een vast bedrag te investeren. Wat betreft draagvlak is er zoals gezegd wel een gevoel van urgentie 

aanwezig, maar een positief of negatief toekomstbeeld is niet breed gedragen.  

 

Relaties 

Er kan gezegd worden dat wijkbinding, zoals dat in dit onderzoek is getracht te meten, niet leidt tot 

investeringsbereidheid. De gestelde hypothese dat buurtbinding leidt tot investeringsbereidheid moet 

dus worden verworpen. Dat geldt grotendeels ook voor de tweede hypothese: ontevredenheid met 

(een deel) van het ondernemersklimaat, leidt to investeringsbereidheid. Ontevredenheid met parkeer- 

en verkeersoverlast, criminaliteit en vandalisme zijn de enige factoren waaruit het 

ondernemersklimaat is opgebouwd, welke correleren met de bereidwilligheid om te investeren. 

Echter, vooral criminaliteit en vandalisme zijn geen gebieden waarop er veel ontevredenheid heerst 

in de casusgebieden en zullen naar verwachting niet motiverend werken om een BIZ op te richten in 

de casusgebieden. Parkeer- en verkeersoverlast is uit bovenstaande analyse wel als een 

motiverende factor om te investeren en een BIZ op te richten, te onderscheiden. De relatie is echter 

niet erg sterk te noemen. Er kan dus geconcludeerd worden dat in de casusgebieden 

ontevredenheid vrijwel nooit leidt tot investeringsbereidheid. Uit verder onderzoek naar de oorzaak 

van investeringsbereidheid, is een correlatie tussen de financiële draagkracht en de 

investeringsbereidheid aangetoond. Hieruit kan opgemaakt worden dat financieel sterkere 

ondernemers, meer bereid zijn om te investeren. Er kan daardoor worden geconcludeerd dat 

financiële draagkracht wellicht het belangrijkste probleem is, waarmee ondernemersinitiatieven als 

een BIZ te kampen krijgen in de onderzochte gebieden. Draagvlak voor dergelijke initiatieven in de 

casusgebieden is namelijk wel in enige mate aanwezig.  

 

Verwachtingen 

De verwachtingen, zoals die aan bod zijn gekomen in paragraaf 6.1, luidden als volgt: 

 
1. om een BIZ op te richten zal eerst een inhaalslag gemaakt moeten worden in sommige wijken 

2. er is weinig financiële draagkracht aanwezig in krachtwijken 

3. ondernemers zijn niet goed georganiseerd in de casusgebieden 

4. er is in krachtwijken minder bereidwilligheid om te investeren in het ondernemersklimaat 

5. er is in Den Haag over het algemeen een wantrouwen richting de gemeente 

6. er zijn (op de Hoefkade) ondernemers die wel willen investeren, maar het niet kunnen 

7. ondernemers hebben behoefte aan basale dingen, zoals een schone, hele, veilige omgeving 

8. de gemeente wordt (te) vaak gezien als de aangewezen partij om problemen op te lossen  
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De eerste assumptie is van dergelijke aard dat niet direct uit de kwantitatieve gegevens kan worden 

opgemaakt of deze waar is gebleken of niet. Gezien de negatieve factoren die aanwezig zijn 

gebleken in de casusgebieden is het echter niet vreemd om te constateren dat deze verwachting 

waar is gebleken. De financiële draagkracht en organisatiegraad zijn erg belangrijke factoren om 

een BIZ te kunnen oprichten. Wat betreft de inhaalslag kan gedacht worden aan het stimuleren door 

een winkelstraatmanager of door het subsidiëren van een BIZ, waardoor de financiële draagkracht 

van ondernemers minder meespeelt en de organisatiegraad wordt verhoogd. Hier wordt in de 

slotbeschouwing nader op ingegaan.  

Van de verwachtingen 2 t/m 5 kan met bovenstaande gunstige en ongunstige factoren in gedachte, 

worden gesteld dat deze inderdaad zijn uitgekomen in de casusgebieden. Ook de zesde assumptie is 

uitgekomen in de casusgebieden. Steeds is het aantal ondernemers dat bereid is te investeren op 

een bepaalde factor van het ondernemersklimaat groter dan het kleine aantal dat heeft aangegeven 

inderdaad kapitaalkrachtig genoeg te zijn om te kunnen investeren. De assumptie dat ondernemers 

behoefte hebben aan hele basale dingen, is slechts deels op te maken uit de analyse die in dit 

hoofdstuk aan bod is gekomen. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft volgens de meerderheid 

van de respondenten inderdaad invloed op het bedrijf, maar criminaliteit volgens een meerderheid 

van de respondenten niet. De tevredenheid met gemeentelijke diensten en duidelijkheid van het 

gemeentelijk beleid laat, volgens het empirisch onderzoek, zeker te wensen over. Wat dat betreft 

kan er (deels) wel gezegd worden dat er van wantrouwen sprake is. De uitkomst van deze 

verwachting is wellicht minder relevant, omdat er zoals aangegeven in Den Haag veel wordt 

gewerkt met een Service Level Agreement bij een Bedrijven Investeringszone, waarin in ieder geval 

afspraken gemaakt worden over gemeentelijke diensten. 

6.10 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Er is bij de uitslagen van dit kwantitatieve onderzoek een aantal kanttekeningen te plaatsen 

waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de uitkomsten, naast de 

methodologische kanttekeningen die in paragraaf 5.4 zijn behandeld.  

 

Een eerste kanttekening die is te plaatsen heeft te maken met de onderlinge relaties tussen 

stellingen. Zoals aangegeven is steeds gevraagd of (1) de respondent tevreden is met een bepaalde 

factor –X-; (2) of –X- invloed uitoefent op zijn/haar bedrijf en (3) of de respondent bereid is om 

samen met andere ondernemers te investeren in –X-. Het is voor te stellen dat een respondent het 

feit dat hij/zij tevreden is met de factor gebruikt om de andere twee stellingen te beoordelen. Zeker 

voor de tweede stelling zou dat een vertekend beeld kunnen opleveren. Immers: mocht de 

respondent ontevreden zijn met –X-, dan zou het wellicht wel (duidelijker) invloed uitoefenen op de 

activiteiten van de respondent. Zo luidt een citaat van een respondent: ‘Het is niet onveilig op de 

Hoefkade, dus het heeft ook geen invloed op mijn bedrijf’. 
 

Daarnaast is het voor te stellen dat niet iedere ondervraagde ondernemer de Nederlandse taal 

machtig is. Dit is onder andere op te maken uit het kleine aantal open vragen dat in de enquête is 

opgenomen. Hierin kwamen veelal onvolledige zinnen en taalfouten voor. Ook werd, wanneer de 

vragenlijst ter plekke werd ingevuld, af en toe gevraagd naar wat bepaalde termen of stellingen in 

hielden. Het taalprobleem zorgde er in een klein aantal gevallen ook voor dat de enquête mondeling 

werd afgenomen. Door deze methode is weliswaar de respons vergroot, maar het maakte ook de 

kans op sociaalwenselijke antwoorden groter.  

Aangetekend moet worden dat dit in zoveel mogelijk gevallen is aangestipt bij de mondelinge 

toelichting van de enquête. Toch moeten sociaal wenselijke antwoorden niet worden uitgesloten. 

Anderzijds kan worden gezegd dat de maatregelen van een BIZ natuurlijk worden bepaald door de 

ondernemers zelf, dus mochten zij geen problemen zien op een bepaald gebied, dan zal er op dat 

gebied hoogstwaarschijnlijk ook geen activiteit plaatsvinden. Daarnaast is een discutabel punt of 
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negatieve gevoelens ten opzichte van bepaalde factoren aanleiding geven om daarin te willen 

investeren. Onder andere door Menger (interview) wordt dit in twijfel getrokken en dan met name in 

verband met de negatieve gevoelens rond de gemeente. 

 

Daarnaast kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de ondernemers die positief reageerden op 

het verzoek om de vragenlijst in te vullen, representatief zijn voor de beide straten. Het is voor te 

stellen dat juist degenen die níet mee wilden werken aan het onderzoek ook niet open staan om 

samen te werken of te overleggen met andere ondernemers. Mede omdat cijfers over het aantal, 

het type en de afkomst van ondernemers in het geval van de Hoefkade niet op straatniveau 

beschikbaar zijn, is over representativiteit met betrekking tot die factoren ook weinig te zeggen. 

Voor de Stationsweg kan gezegd worden dat er wat betreft de verdeling over de verschillende 

bedrijfstakken enige discrepantie is tussen de respondenten en de gevestigde ondernemers. Andere 

kanttekening is dat het aantal van 49 respondenten niet erg groot is. Door dit aantal traden er in een 

aantal gevallen methodologische problemen op, doordat vanwege het probleem van geringe 

celvulling niet kon worden onderzocht of er een relatie was tussen de straat waar de respondent 

actief is en het gegeven antwoord op een andere vraag. Dit wordt ondervangen door het feit dat het 

onderzoek dan ook niet is opgezet als een vergelijkende casestudie. Daarnaast is relatief gezien is de 

respons groot te noemen (44% van de populatie) en is er geen gebruik gemaakt van een steekproef.  
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Slotbeschouwing 
In dit onderzoek is eerst door middel van een verkenning van binnenlandse en buitenlandse 

literatuur een kader geschetst, wat heeft geleid tot een aantal factoren dat de kansrijkheid van een 

Bedrijven Investeringszone positief of negatief kan beïnvloeden. De factoren zijn in onderstaand 

kader nogmaals terug te vinden en bestaan uit vereiste (basis)eigenschappen en gunstige 

eigenschappen. Tevens heeft het theoretisch kader aangetoond dat de activiteiten die een BIZ naar 

verwachting zal ontplooien, kunnen bijdragen aan de verbetering van een krachtwijk. Om te testen 

of onderstaande gunstige factoren aan- of afwezig zijn in een krachtwijk, is vervolgens empirisch 

onderzoek gedaan onder ondernemers in twee winkelstraten in twee krachtwijken te Den Haag. Uit 

het empirisch onderzoek is gebleken dat er weinig gunstige factoren zijn te ontdekken onder de 

ondernemers in de twee straten.  

 
Kader: vereiste en gunstige eigenschappen voor oprichting van een BIZ 

 
 

In deze slotbeschouwing wordt het theoretisch kader verder verbonden met het empirisch 

onderzoek door allereerst de hoofdvraag te beantwoorden, waarbij ook wordt aangegeven wat dit 

betekent voor de toepassing van de experimentenwet Bedrijven Investeringszones in krachtwijken. 

Er worden daarbij twee ontwikkelingsrichtingen geschetst. Ook wordt er in de discussie een tweetal 

onzekere factoren aangegeven waar de uitvoering van de wet Bedrijven Investeringszones hoe dan 

ook mee te maken zal krijgen als het wordt toegepast in krachtwijken. Ten slotte zal na deze 

discussie een reflectie op het onderzoek worden gedaan en een aantal voorzetten worden gegeven 

voor verder onderzoek op het gebied van BIZ in krachtwijken.  

Conclusie 

De conclusie die is op te maken uit bovenstaand onderzoek is dat er in de onderzochte 

casusgebieden een aantal basiseigenschappen ontbreekt, waardoor de vorming van een Bedrijven 

Investeringszone erg moeilijk zal worden in de twee gebieden.  

 

Bovenstaand onderzoek richtte zich op de bredere toepassing van het beleidsinstrument Bedrijven 

Investeringszones. Daarnaast is het onderzoek relevant omdat er een bijdrage wordt geleverd aan 

de beleidsmethoden die mogelijk toegepast kunnen worden bij de 40-wijkenaanpak van het 

ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt 

als volgt: 

 

Vereist (basiseigenschap) 

 

 Wil om te investeren: 

o Ontevredenheid met het ondernemers-

klimaat (op het gebied van veiligheid, 

openbare ruimte) 

o Gevoel van urgentie 

o Binding met de wijk (klantenkring, 

woonachtig) 

o Gedeelde buurtidentificatie 

 Draagvlak: 

o Gelijke visie op problematiek 

o Gelijke visie op eindbeeld situatie 

 Draagkracht (kapitaalkracht) 

 Wederzijds vertrouwen onderling 

 Bepaalde organisatiegraad 

 

Gunstig voor een BIZ 

 

 Freeriderproblematiek 

 Problemen met ondernemersinitiatieven 

 Ontevredenheid met het gemeentelijk beleid en de 

aandacht voor het verbeteren van het 

ondernemersklimaat 
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In hoeverre zijn er op de Stationsweg en Hoefkade in Den Haag gunstige omstandigheden om een BIZ te 

vormen aanwezig? 

 

Aan de hand van de uitslagen van het empirisch onderzoek, omschreven in hoofdstuk 6, kan gezegd 

worden dat er een aantal gunstige factoren aanwezig is op de Stationsweg en Hoefkade. Er is 

ontevredenheid met het gemeentelijk beleid, de openbare ruimte en het imago. Daarnaast zijn er 

slechte ervaringen met ondernemersinitiatieven en is er urgentie aanwezig. Ook is het duidelijk 

geworden dat de ondernemers in de casusgebieden graag meer invloed zouden willen uitoefenen op 

hun directe bedrijfsomgeving. Ongunstige factoren zijn de (op alle vlakken) lage 

investeringsbereidheid, lage organisatiegraad en de geringe financiële draagkracht. Er is uit een 

analyse van de empirische gegevens te concluderen dat de financiële draagkracht waarschijnlijk de 

belangrijkste drempel is, die ervoor zorgt dat ondernemers in geringe mate bereid zijn om samen 

met andere ondernemers te investeren. Omdat een BIZ primair is gericht op het daadwerkelijk 

investeren van geld in de omgeving (en bijvoorbeeld niet alleen organisatorische samenwerking), is 

de financiële draagkracht de hoogste drempel die uit het onderzoek naar voren komt.  

Uit het theoretisch kader is naar voren gekomen dat een BIZ inderdaad kan bijdragen aan de 

verbetering van probleemwijken. Zowel de gemeente Den Haag (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, 

2009) als VROM (2007a, pp.23) hebben aangegeven dat zij BIZ willen toepassen in krachtwijken. 

Daarom is de vraag interessant wat er moet gebeuren, om wel een BIZ op te kunnen richten in de 

onderzochte wijken. Met dit antwoord is de gestelde doelstelling (te achterhalen of de 

casusgebieden vruchtbare grond kunnen bieden om een BIZ op te richten) behaald. Zoals uit het 

theoretisch kader naar voren is gekomen, zullen over het algemeen de effecten die een BIZ teweeg 

kan brengen gunstig zijn voor een krachtwijk, maar daarvoor ontbreekt in ieder geval in de 

onderzochte gebieden wel een aantal basiseigenschappen. Met name de organisatiegraad en de 

financiële draagkracht laten te wensen over en kunnen als belangrijkste drempel worden gezien 

voor oprichting van een BIZ in de casusgebieden. Er moet daarom gesteld worden dat het in de 

onderzochte gebieden waarschijnlijk erg moeilijk wordt om een Bedrijven Investeringszone op te 

richten. Zoals onder meer de verwachting van Menger (projectleider BIZ gemeente Den Haag) en 

Passier (Ministerie van Economische Zaken) was, zal er naar verwachting veel moeten gebeuren om 

een BIZ op te richten in een krachtwijk en dat geldt ook voor de onderzochte gebieden. Daarvoor is 

een aantal mogelijke ontwikkelingen denkbaar.  

Ontwikkelingsrichtingen voor Bedrijven Investeringszones 

Bovenstaand is geconcludeerd dat er weinig gunstige factoren in een krachtwijk aanwezig zijn om 

een BIZ op te richten. Er kan gezegd worden dat zonder enige vorm van stimulans een BIZ 

hoogstwaarschijnlijk niet wordt opgericht in een krachtwijk. Omdat de activiteiten van een BIZ en 

de uitwerking daarvan wel goed aansluiten op de problematiek in krachtwijken (activiteiten zullen 

een bijdrage leveren aan de verbetering van een krachtwijk), zal nu een tweetal 

ontwikkelingsrichtingen worden weergegeven, welke er voor zouden kunnen zorgen dat er wel een 

BIZ kan ontstaan in krachtwijken.  

Subsidiëring en ondersteuning 

De organisatiegraad en financiële draagkracht zijn twee ongunstige factoren die door inzet van 

(financiële) middelen zijn te beïnvloeden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan subsidiëring maar 

ook aan ondersteuning van een proces om de ondernemers dichter bij elkaar te brengen en te laten 

samenwerken. Subsidiëring kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een eenmalige startinvestering, 

door als gemeente een vast bedrag of percentage op de heffing te leggen of bijvoorbeeld financieel 

minder krachtige ondernemers vrijblijvend te laten participeren in een BIZ. Een andere methode kan 

zijn om eerst de organisatiegraad op niveau te krijgen door een andere vorm van 

ondernemersinitiatief te stimuleren, dat een aanloop kan zijn voor een Bedrijven Investeringszone.  
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Met deze ontwikkelingsrichting kan het vormen van een BIZ (in krachtwijken of daarbuiten) 

makkelijker worden gemaakt voor de betrokken ondernemers. Door de activiteiten die een BIZ 

uitvoert, wordt het ondernemersklimaat en de wijk verbeterd, zoals is gebleken uit het theoretisch 

kader. Ondernemers zullen profiteren van deze verbeteringen waardoor hun financiële draagkracht 

wordt vergroot en zij op de langere termijn zelf een BIZ kunnen financieren. Het is aan te nemen dat 

hiermee invloed op en de tevredenheid met de vestigingslocatie van de ondernemers wordt 

vergroot en dat ook het omliggende gebied ervan profiteert. Met de Haagse aanpak investeert de 

gemeente Den Haag (verspreid over drie jaar) één miljoen euro in het oprichten, faciliteren en 

stimuleren van Bedrijven Investeringszones, door bij te dragen in de startkosten, de inningskosten 

niet door te berekenen aan de deelnemers van een BIZ en bij sommige projecten een 

projectsubsidiëring te overwegen. De vraag is of dit toereikend zal zijn om ook een BIZ in de 

onderzochte krachtwijken mogelijk te maken. Tevens moet er niet uit het oog worden verloren dat 

een BIZ bedoeld is als middel en niet als doel op zich. Laatste kanttekening is dat een kernwaarde van 

BIZ (initiatief komt uit de ondernemers) met deze ontwikkelingsrichting kan worden aangetast. 

De wet een property-based karakter geven 

Belangrijke ongunstige factoren in de onderzochte gebieden zijn de geringe investeringsbereidheid 

en financiële draagkracht van de ondernemers. De verwachting dat ondernemers in krachtwijken 

minder bereid zijn te investeren in hun directe bedrijfsomgeving, is uitgekomen. Hiervoor zijn 

wellicht minder voor de hand liggende oplossingen nodig. Zo zou er gedacht kunnen worden aan in 

plaats van het business based karakter dat de experimentenwet BIZ nu heeft, een property based 

karakter te geven aan Bedrijven Investeringszones (in krachtwijken). De status van 

experimentenwet maakt dat er na het monitoren en de evaluatie (die gepland staat voor 2013) nog 

wijzigingen kunnen plaatsvinden (DSO gemeente Den Haag, 2009). Een dergelijk karakter zorgt 

ervoor dat in plaats van de gebruikers, de eigenaren van niet-woningen investeren in een BIZ. Uit 

het theoretisch kader (hoofdstuk 2) is gebleken dat de property based variant als voordeel heeft dat 

het makkelijker te organiseren is omdat er over het algemeen minder vastgoedeigenaren dan 

gebruikers zijn. Hiermee wordt het probleem van de geringe organisatiegraad onder de 

ondernemers in krachtwijken wellicht verminderd. Daarnaast hebben vastgoedeigenaren vaak een 

lange termijnvisie, in tegenstelling tot ondernemers. Dit sluit wat betreft de termijn beter aan bij de 

krachtwijkenaanpak, die als doel heeft de 40 wijken ‘in 8-10 jaar weer vitale, woon-, werk-, leer- en 

leefomgevingen’ te laten zijn (VROM, 2007). Ook de focus op de eigen kracht van de wijk (hoofdstuk 

3), gaat niet verloren als een BIZ wordt ingericht volgens de property based methode. Een ander 

voordeel is dat wellicht met deze methode beter kan worden omgegaan met de hoge mutatiegraad 

onder ondernemers die in ieder geval in de twee onderzochte casusgebieden in dit onderzoek 

aanwezig is (Krachtwijkteam Schilderswijk, interview; Van der Meij, interview). Bij 

vastgoedeigenaren gaat het om een stabielere groep dan bij gebruikers. Ten vierde zal een 

vastgoedeigenaar financieel waarschijnlijk sterker zijn dan een ondernemer in een krachtwijk 

(Menger et al, 2005). Natuurlijk heeft een property based aanpak ook nadelen. De kans bestaat dat 

de kosten van de investeringen worden doorberekend aan gebruikers van het pand, waaronder ook 

bewoners. Het is daarnaast voor te stellen dat vastgoedeigenaren minder bij de buurt betrokken zijn 

dan ondernemers (paragraaf 3.5). Verder moet aangetekend worden dat deze conclusie gebaseerd 

is op onderzoek onder de gebruikers van niet-woningen en op een literatuurstudie. Een onderzoek 

onder vastgoedeigenaren om de aanwezigheid van deze voordelen te onderzoeken is aan te 

bevelen. Er is bijvoorbeeld niet gegarandeerd dat de vastgoedeigenaren in krachtwijken problemen 

constateren, daar hinder van ondervinden en / of bereid zijn te investeren in de openbare ruimte. 

Ook wat betreft de overige onderscheiden gunstige factoren kan niet gezegd worden of zij aan- dan 

wel afwezig zijn onder de vastgoedeigenaren in de casusgebieden specifiek en krachtwijken in het 

algemeen.  
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Discussie 

Er is een tweetal onzekere factoren dat moet worden meegenomen in de conclusie van dit 

onderzoek. Deze onzekerheden zijn onafhankelijk van de hierboven gestelde suggesties voor 

ontwikkelingsrichtingen van de beleidsmethode Bedrijven Investeringszone.  

Economische situatie 

Een factor die niet is meegenomen in het onderzoek is de mogelijke invloed van de huidige 

economische situatie op ondernemers dan wel vastgoedeigenaren. Er is gebleken (paragraaf 2.6) 

dat dit ook in de wetenschappelijke literatuur als een onzeker element van een BID wordt gezien. De 

economische crisis maakt de vorming van een BIZ waarschijnlijk minder kansrijk, omdat 

ondernemers minder draagkrachtig worden. Het zou echter twee kanten op kunnen werken: door te 

investeren in de openbare ruimte met een BIZ kan een gebied zich onderscheiden van andere 

gebieden en de economische crisis beter doorstaan.  

Succes wijkaanpak 

Over het nut, de noodzaak en de effectiviteit van de wijkaanpak is en wordt nog steeds veel 

geschreven in kranten, op internet en in vakbladen (een helder overzicht geeft het Dossier 40-wijken 

van kenniscentrum KEI (2009)). Succesverhalen worden afgewisseld met ervaringsdeskundigen die 

openlijk het vertrouwen opzeggen in de wijkaanpak in het algemeen of de aanpak in een specifieke 

wijk of stad in het bijzonder. Deze onzekere factor kan invloed uitoefenen op de mogelijke vorming 

en kansrijkheid van een BIZ in een krachtwijk. Wanneer de wijkaanpak faalt en de wijken weinig 

verbeteringen doormaken ten opzichte van het startjaar 2007, zal dat ook op de ondernemers van 

invloed zijn. De geringe financiële draagkracht is daarbij waarschijnlijk de belangrijkste ongunstige 

factor die aanwezig blijft in de wijken. Daarnaast zou het vertrouwen in de gemeentelijke overheid 

nog verder terug kunnen zakken, wat kan zorgen voor een vergrote wil om zelf te investeren. Uit dit 

onderzoek is echter voortgekomen dat deze relatie, in ieder geval in de onderzochte casusgebieden, 

niet evident is.  

 

Mocht er een Bedrijven Investeringszone opgericht kunnen worden, dan zal een BIZ alléén ook niet 

voldoende zijn om de betreffende wijk te verbeteren. Ook op deze manier hangt een BIZ dus samen 

met de wijkaanpak. Zoals gebleken uit het theoretisch kader, is BIZ een liberaal middel. Het is aan te 

nemen dat het, gezien de onderzoeksuitslagen, té liberaal is voor een krachtwijk. Het zal in 

krachtwijken wellicht beter zijn om het te combineren met gemeentelijk beleid. Een voorbeeld is dat 

de gemeente met een ontwikkelingsmaatschappij panden opkoopt en daar alleen ondernemers in 

laat vestigen als zij vooraf aan hebben gegeven mee te werken een BIZ op te richten.  

Reflectie 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een meervoudige casestudie. De generaliseerbaarheid van 

casestudies wordt niet groot verondersteld. Hoewel de krachtwijken qua problematiek erg op elkaar 

lijken (hoofdstuk 3), kan niet direct worden gezegd dat dit onderzoek generaliseerbaar is naar (alle) 

andere krachtwijken of gedeelten daarvan. Het is erg van de context afhankelijk of in een krachtwijk 

of ander gebied een Bedrijven Investeringszone kan worden opgericht. Wel is door dit onderzoek 

duidelijk geworden wat belangrijk is om mee te nemen bij de inschatting of het mogelijk is om in een 

krachtwijk of niet-krachtwijk een BIZ op te richten. Daarnaast moet bij interpretatie van de 

onderzoeksuitslagen rekening worden gehouden met de beperkte omvang van het onderzoek. 

Hierdoor is het aantal casusgebieden en respondenten beperkt gebleven. Het feit dat de relatieve 

respons vrij hoog is te noemen, nuanceert deze kanttekening enigszins. Uit het theoretisch kader is 

verder een aantal mogelijke negatieve aspecten en effecten op te maken, waarmee rekening moet 

worden gehouden met de toepassing van BIZ. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de grote macht die 

een BIZ kan krijgen, de vervaging van de grenzen tussen publiek en privaat en van het begrip 

openbare ruimte, de mogelijke stijging van vastgoedprijzen en waterbedeffecten.  
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Nader onderzoek 

Dit onderzoek heeft zich specifiek gericht op de aan- of afwezigheid van omstandigheden die de 

vorming van een BIZ kansrijk maken. Het onderzoek heeft daarmee bijgedragen aan de kennis over 

hoe ondernemers staan tegenover onder andere ondernemersinitiatieven en problematiek in de 

krachtwijken Stationsbuurt en Schilderswijk te Den Haag. Hiermee zijn niet alle vragen omtrent de 

bredere toepassing van Bedrijven Investeringszones te beantwoorden. Er is op dit gebied nog winst 

te behalen als bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar: 

1. Mate van subsidiëring en stimulering 

De eerstgenoemde ontwikkelingsrichting geeft aan dat via subsidiëring en stimulering 

wellicht veel bereikt kan worden op het gebied van de toepasbaarheid van BIZ in 

krachtwijken. De mate van subsidiëring en aanpak van stimulering zijn interessante 

onderzoeksgebieden om meer inzicht te krijgen op dit gebied. Er kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan een effectstudie van bestaande stimulerings- en subsidiëringmaatregelen om 

ondernemersinitiatieven van de grond te krijgen. Een vraag die centraal kan staan, is of 

ondernemers die wél financieel draagkrachtig genoeg zijn, ook daadwerkelijk gaan 

investeren. Dit kan dan gerelateerd worden aan de BIZ-aanpak.  

2. Aanwezigheid van gunstige factoren onder vastgoedeigenaren 

De tweede ontwikkelingsrichting geeft aan dat een BIZ met een property based karakter 

wellicht kansrijker is in een krachtwijk. Onderzoek onder vastgoedeigenaren in krachtwijken 

kan hierover meer zekerheid. Het in dit onderzoek gebruikte theoretisch kader en 

methodiek kan een handgreep bieden voor een dergelijk onderzoek. Wel zal het nodig zijn 

om nader te onderzoeken of bij vastgoedeigenaren ook andere motieven meespelen die de 

vorming van een BIZ kunnen beïnvloeden.  

3. Grondslag van investeringsbereidheid 

Uit de empirische resultaten is niet duidelijk geworden dat ontevredenheid automatisch 

leidt tot een investeringsbereidheid, terwijl dit wel in het theoretisch kader naar voren is 

gekomen. Wel is er een correlatie ontdekt tussen de financiële draagkracht en de 

investeringsbereidheid van ondernemers in de casusgebieden. Nader onderzoek op dit 

gebied is echter aan te raden. Het zou kunnen dat iets negatiefs zoals ontevredenheid niet 

leidt tot investeringsbereidheid, maar juist tot een negatieve houding rond investeren. Deze 

twijfels zorgen ervoor dat de grondslag van bereidwilligheid om tot investeren in de 

openbare ruimte over te gaan, interessant is om nader te onderzoeken. Een aantal vragen 

dat centraal zou kunnen staan is: Wat veroorzaakt een wil om te investeren in gebieden waar 

nu in Nederland wél een BIZ in oprichting is?; Wat maakt daar de doorslag voor ondernemers?  

en Gaat het om een cultuurverschil tussen bijvoorbeeld Den Haag City Center en krachtwijken 

of speelt er meer? Het zou met andere woorden nuttig zijn om een vergelijkend onderzoek te 

doen in gebieden waar wél sucesvol is overgegaan op de oprichting van een BIZ.  

Tot slot 

Met dit onderzoek is de vooraf gestelde doelstelling om te achterhalen of er in een krachtwijk 

vruchtbare grond aanwezig is om een BIZ op te richten, behaald. Hiermee is een bijdrage geleverd 

aan de kennis over de toepasbaarheid van het concept Bedrijven Investeringszones, omdat 

duidelijker is geworden in welke situatie een BIZ wel/niet opgericht kan worden. Daarnaast zijn de 

onderzoeksuitslagen van nut voor de Haagse krachtwijkenaanpak, omdat duidelijk is geworden 

waar het de ondernemers in twee Haagse krachtwijken aan ontbreekt, om een 

ondernemersinitiatief als een BIZ op te kunnen richten.  
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3. Enquête 

 

 

          Utrecht, Juli 2009 

 

 

 

 

Geachte mevrouw / meneer, 

 

 

Allereerst alvast bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek. Het onderzoek gaat over initiatieven 

van ondernemers in krachtwijken om het ondernemersklimaat te verbeteren. De enquête en de 

onderzoeksresultaten zullen volledig anoniem worden geanalyseerd en de gegevens worden alleen 

gebruikt voor dit onderzoek.  

 

De enquête start met een aantal vragen over basisinformatie, zoals uw eigen woonplaats, het adres 

(huisnummer) van uw onderneming en de sector waarin uw onderneming zich bevindt. Daarna komt 

een aantal stellingen en enkele open vragen. Voor de stellingen zijn steeds vijf 

antwoordmogelijkheden. Er kan steeds maar één antwoordmogelijkheid worden gekozen.  

 

Het invullen van de enquête zal circa 15 minuten in beslag nemen. Naar uw wens kan ik assisteren bij 

het invullen of de ingevulde enquête op een later tijdstip ophalen. 

 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: 06-38727684 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Meijs 

Student Planologie 

Universiteit Utrecht 
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Adres onderneming: …………………………………………………….. 
Bedrijfstak: ……………………………………………………………………. 
 

1) Van mijn bezoekers (klanten) komt het volgende deel uit de Stationsbuurt (schatting): 

o Minder dan een kwart 

o Een kwart tot de helft 

o De helft  

o Meer dan de helft 

o Meer dan driekwart 

 

 

 

 

2) Waar denkt u als eerst aan bij de Stationsweg? 

o Het detailhandelaanbod 

o Het horeca-aanbod 

o De kenmerkende architectuur 

o De bezoekers (klanten) 

o De sfeer 

o Het internationale karakter 

o Anders, namelijk…. 
 

3) Geeft u a.u.b. aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 

STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

Ik ben trots op de buurt waar mijn bedrijf gevestigd is 1 2 3 4 5 

Ik zie de Stationsweg als een straat met allure 1 2 3 4 5 

Ik zie de Stationsweg als een straat met een duidelijke identiteit 1 2 3 4 5 

Ik denk hetzelfde over de buurt als de andere ondernemers 1 2 3 4 5 

Ik kan me identificeren met de bezoekers van de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Ik kan me identificeren met de ondernemers en voorzieningen 

(bijvoorbeeld de huisarts of moskee) op de Stationsweg 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

4) Geef a.u.b. aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen: 

  

STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

De kwaliteit van de openbare ruimte (bv. groen, zwerfafval) is 

slecht op de Stationsweg 

1 2 3 4 5 

De kwaliteit van de openbare ruimte beïnvloedt het functioneren 

van mijn bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren 

(bijvoorbeeld door het aanschaffen van plantenbakken, 

straatversiering, schoonmaakacties, etc) 

1 2 3 4 5 

We gaan u nu een aantal vragen stellen over de buurtidentificatie 

We gaan u nu een aantal vragen stellen over het ondernemersklimaat op de Stationsweg 
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STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

Het is onveilig op de Stationsweg 1 2 3 4 5 

De veiligheidssituatie beïnvloedt het functioneren van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de veiligheid in de Stationsweg te verbeteren (bijvoorbeeld 

door meer camera’s of beveiliging) 

1 2 3 4 5 

Er zijn teveel hangjongeren in de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Overlast van hangjongeren beïnvloedt het functioneren van mijn 

bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de problemen rond hangjongeren te verminderen 

(bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten) 

1 2 3 4 5 

Ik ervaar geluidsoverlast in de buurt van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Geluidsoverlast beïnvloedt het functioneren van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de geluidsoverlast te verminderen  

1 2 3 4 5 

Ik ervaar parkeer- en verkeersoverlast in de buurt van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

De parkeer- en verkeerssituatie op de Stationsweg beïnvloedt het 

functioneren van mijn bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met de andere ondernemers, te 

investeren om de parkeer- en verkeersoverlast te verminderen 

(bijvoorbeeld door strenger toezicht) 

1 2 3 4 5 

Ik heb last van criminaliteit in de buurt van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Criminaliteit beïnvloedt het functioneren van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Ik ben bereid, samen met de andere ondernemers, te investeren 

om de criminaliteit te verminderen (bijvoorbeeld meer beveiliging) 

1 2 3 4 5 

Ik heb last van vandalisme in de buurt van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Vandalisme beïnvloedt het functioneren van mijn bedrijf 1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om het vandalisme te verminderen (bijvoorbeeld door 

camerabewaking of buurtpreventie) 

1 2 3 4 5 

Het imago van de Stationsweg is goed 1 2 3 4 5 

Het imago van de Stationsweg beïnvloedt het functioneren van 

mijn bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om het imago van de Stationsweg te onderhouden of te 

versterken (bijvoorbeeld met een marketingcampagne in 

bushokjes of in de lokale krant) 

1 2 3 4 5 

Ik ben tevreden over de bereikbaarheid per auto van de 

Stationsweg 

1 2 3 4 5 

De autobereikbaarheid van de Stationsweg beïnvloedt het 

functioneren van mijn bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben tevreden over de bereikbaarheid per fiets van de 

Stationsweg 

1 2 3 4 5 

De bereikbaarheid per fiets beïnvloedt het functioneren van mijn 

bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben tevreden over de OV-bereikbaarheid van de Stationsweg 1 2 3 4 5 

De bereikbaarheid per OV beïnvloedt het functioneren van mijn 

bedrijf 

1 2 3 4 5 

Ik ben bereid om, samen met andere ondernemers, te investeren 

om de bereikbaarheid van de Stationsweg te verbeteren 

(bijvoorbeeld door bewegwijzering) 

1 2 3 4 5 
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STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

Ik ben tevreden met het imagobeleid van de gemeente voor de 

Stationsweg 

1 2 3 4 5 

Het is bij een probleem duidelijk bij welke afdeling van de 

gemeente ik moet zijn 

1 2 3 4 5 

Het gemeentelijk beleid en de regelgeving is duidelijk 1 2 3 4 5 

Ik ben tevreden met de kwaliteit van de gemeentelijke diensten 

(zoals de afvalophaal en dienstverlening voor ondernemers) 

1 2 3 4 5 

Ik ben financieel sterk genoeg om periodiek een vast bedrag af te 

staan om, samen met andere ondernemers, investeringen te 

doen.  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

5) Geeft u a.u.b. aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 

STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

In de Stationsweg is een aantal problemen dat snel aangepakt 

moet worden 

1 2 3 4 5 

Ik wil meer invloed op mijn directe bedrijfsomgeving kunnen 

uitoefenen 

1 2 3 4 5 

Gezamenlijk initiatief van ondernemers is gedoemd te mislukken 1 2 3 4 5 

Er zijn altijd ondernemers die niet meedoen met initiatieven, maar 

er wel van profiteren 

1 2 3 4 5 

Bij een goed idee doet iedereen met het initiatief mee 1 2 3 4 5 

Ik vertrouw de andere ondernemers voldoende om samen  

problemen aan te pakken 

1 2 3 4 5 

 

6) Overlegt u wel eens met collega-ondernemers uit de straat over het ondernemersklimaat? 

o Ja 

o Nee -> ga naar vraag 9 

 

7) Hoe vaak overlegt u (gemiddeld) met collega-ondernemers van de Stationsweg? 

o Eens in de paar jaar 

o Elk jaar 

o Elk half jaar 

o Elk kwartaal  

o Elke maand 

o Vaker dan 1x per maand 

 

8) Wat is het belangrijkste onderwerp van een dergelijk overleg met collega-ondernemers? 

o Eventuele problemen in de Stationsweg 

o Opzetten of onderhouden van onderlinge samenwerking 

o Het onderhouden van onderlinge contacten  

o Investeringen in het ondernemersklimaat (veiligheid, criminaliteit en vandalisme, verkeer en parkeren, 

geluid- of jongerenoverlast) 

o Gezamenlijke benadering van de gemeente 

o Anders, namelijk….. 

We gaan u nu een aantal vragen stellen over  samenwerking met andere ondernemers 
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9) Waarom overlegt u wel / niet?  

Geef alstublieft uw belangrijkste bezwaar of reden aan  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

10) Geeft u a.u.b. aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen: 

 

STELLING Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Eens Helemaal 

mee eens 

Over 10 jaar is er minder criminaliteit in de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Over 10 jaar is er minder vandalisme in de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Over 10 jaar is het veiliger in de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Over 10 jaar is er minder geluidsoverlast in de Stationsweg 1 2 3 4 5 

Over 10 jaar is er minder parkeer- en verkeersoverlast in de 

Stationsweg 

1 2 3 4 5 

Over 10 jaar is het imago van de Stationsweg verbeterd 1 2 3 4 5 

 

11) Hoe zou u willen dat de Stationsweg er over 10 jaar uit ziet?  

Zowel fysiek (openbare ruimte) als sociaal (overlast, criminaliteit) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

12) Ik woon zelf: 

o In de Stationsbuurt  

o Elders in Den Haag 

o Elders in Nederland 

 

13) Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich? 

o Nederlandse 

o Antilliaanse 

o Surinaamse 

o Marokkaanse 

o Turkse 

o Anders 

We gaan u nu een aantal vragen stellen over uw toekomstbeeld van de Stationsweg 

We gaan u tot slot een aantal vragen over u zelf stellen 
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14) Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

o Geen opleiding 

o Lagere school, basisschool 

o Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS) 

o Middelbaar Voortgezet Onderwijs (MAVO, VMBO) 

o Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO, MEAO) 

o Hoger Voortgezet Onderwijs (HAVO, VWO) 

o Hoger Beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO) of Universiteit (WO) 

 

 

 

Dit was de laatste vraag. Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.  

 

 

Eventuele op- of aanmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u interesse hebben in de onderzoeksuitslagen, vul dan hier uw gegevens in: 

E-mail:   ………………………@……………………………… 

Adres:   …………………………………… 

  …………………………………… 

  …………………………………… 

  …………………………………… 
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4. Tabellen 

Overzichtstabel Chi-kwadraattoetsen op straat 

Variabele Resultaat chi-kwadraattoets met straat 

Kwaliteit OR tevreden onvoldoende celvulling 

Kwaliteit OR invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Kwaliteit OR investeren 0,474 

   

Veiligheid tevreden 0,413 

Veiligheid invloed bedrijf geen significant verband 

Veiligheid investeren geen significant verband 

   

Hangjongeren tevreden 0,645 

Hangjongeren invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Hangjongeren investeren geen significant verband 

   

Geluidsoverlast tevreden geen significant verband 

Geluidsoverlast invloed bedrijf geen significant verband 

Geluidsoverlast investeren onvoldoende celvulling 

   

Parkeer- / verkeersoverlast tevreden onvoldoende celvulling 

Parkeer- / verkeersoverlast invloed 

bedrijf 

onvoldoende celvulling 

Parkeer- / verkeersoverlast 

investeren 

geen significant verband 

   

Criminaliteit tevreden onvoldoende celvulling 

Criminaliteit invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Criminaliteit investeren geen significant verband 

   

Vandalisme tevreden onvoldoende celvulling 

Vandalisme invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Vandalisme investeren onvoldoende celvulling 

   

Imago tevreden geen significant verband 

Imago invloed bedrijf geen significant verband 

Imago investeren geen significant verband 

   

Bereikbaarheid auto tevreden geen significant verband 

Bereikbaarheid auto invloed bedrijf geen significant verband 

Bereikbaarheid fiets tevreden onvoldoende celvulling 

Bereikbaarheid fiets invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Bereikbaarheid OV tevreden onvoldoende celvulling 

Bereikbaarheid OV invloed bedrijf onvoldoende celvulling 

Bereikbaarheid investeren geen significant verband 
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Variabele Resultaat chi-kwadraattoets met straat 

Duidelijk welke afdeling onvoldoende celvulling 

Beleid en regelgeving duidelijk onvoldoende celvulling 

Kwaliteit diensten tevreden onvoldoende celvulling 

Imagobeleid tevreden onvoldoende celvulling 

   

Trots op buurt onvoldoende celvulling 

Straat heeft allure geen significant verband 

Straat heeft duidelijke identiteit onvoldoende celvulling 

Mening anderen gelijk geen significant verband 

Identificeren met bezoekers onvoldoende celvulling 

Identificeren met ondernemers onvoldoende celvulling 

Eerste associatie onvoldoende celvulling 

   

Financieel sterk genoeg onvoldoende celvulling 

Aantal problemen dringend 

aangepakt 

onvoldoende celvulling 

   

10 jaar minder criminaliteit onvoldoende celvulling 

10 jaar minder vandalisme onvoldoende celvulling 

10 jaar veiliger onvoldoende celvulling 

10 jaar minder geluidsoverlast geen significant verband 

10 jaar minder parkeer- / 

verkeersoverlast 

0,441 

10 jaar beter imago onvoldoende celvulling 

   

Meer invloed op directe omgeving onvoldoende celvulling 

Overleg ja / nee onvoldoende celvulling 

Overleg aantal keer onvoldoende celvulling 

Deel bezoekers uit buurt onvoldoende celvulling 

   

Initiatief gedoemd mislukken geen significant verband 

Altijd profiteurs onvoldoende celvulling 

Goed initiatief, iedereen mee geen significant verband 

Voldoende vertrouwen in anderen geen significant verband 

 

      = significant verband 

 


