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Ondernemend Coevorden (OC) is de ondernemersvereniging in Coevorden en behartigd de
collectieve belangen van de ondernemers in Coevorden. In 2018 is op verzoek van haar leden en na
een draagvlakmeting onder alle bedrijven een BIZ ingesteld. Dat is gedaan op de bedrijventerreinen in
de plaats Coevorden. Wat dat is en welke resultaten we bereikt hebben lichten we hier toe.

BedrijfsinvesteringZone (BIZ)

Wat wordt betaald met de BIZ:

In 2018 is de BIZ ingesteld voor de
bedrijventerreinen in Coevorden (De Holwert, De
Hare, Leeuwerikenveld en Europark). De BIZ is een
ondernemersfonds en staat voor Bedrijven
InvesteringsZone. Voor onze BIZ wordt er 0,13%
OZB geheven. Als voorbeeld: voor een pand met
een waarde van € 500.000,- is de jaarbijdrage
€650,-. De maximale bijdrage per bedrijf is
vastgesteld op € 1.300,- Euro per jaar.
Verschillende OZB-objecten van één onderneming
worden hiervoor bij elkaar opgeteld.

Met het geld dat via de BIZ door de ondernemers wordt
betaald worden maatregelen uitgevoerd waar alle
ondernemers op de bedrijventerreinen voordeel van
hebben. Dat zijn de volgende maatregelen:

De gelden worden geïnd door de Gemeente
Coevorden en overgemaakt aan Stichting
Ondernemersfonds Coevorden (KVK 67143881).
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door
het bestuur van Ondernemend Coevorden en
communiceert naar buiten onder deze naam.

Drie uur collectief toezicht en surveillance in de
nachtelijke uren. Dit draagt bij aan een veilig
bedrijventerrrein en minder incidenten.
Het behalen en behouden van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). Hierdoor hebben we een goede
samenwerking met gemeente, politie en brandweer.
Er is centrale bewegwijzering geplaatst. Deze wordt
jaarlijks ge-update en schoongehouden.
Er zijn 8 camera's geplaatst die bijdragen aan de
veiligheid.
We hebben een actief Parkmanagement, waardoor
we als ondernemers gezamenlijk belangrijke
onderwerpen kunnen oppakken. Parkmanagement is
het centrale aanspreekpunt.

In het najaar 2022 zal er een draagvlakmeting
worden uitgevoerd met de vraag of de BIZ weer
voor 5 jaar verlengd kan worden. Uw stem is
hierbij van belang. Meer informatie hierover volgt.

Geboekte resultaten:
Minder inbraken t.o.v de regio
Mooie bewegwijzering
1000 uren toezicht per jaar in de nachtelijke uren
Whatsgroep Veilig met 100 deelnemers
Kwalitatief nette bedrijfsterreinen
Goed georganiseerd bedrijfsleven
Economisch Convenant met Gemeente Coevorden
Oprichting Fablab Coevorden
8 gezamenlijke camera's
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein
Subsidie Toekomstbestendigheid Leeuwerikenveld
Coronateststraat in 2020/2021
20 nieuwsbrieven per jaar

Foto boven: realisatie bewegwijzering in 2019.
Foto onder: ondertekening Economisch Convenant door OC en gemeente
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Parkmanagement, wat levert dat op:
Parkmanagement richt zich op samenwerking tussen ondernemers onderling
en de gemeente Coevorden. Doelstelling van deze samenwerking is om te
komen tot veilige en kwalitatief goede bedrijventerreinen in Coevorden. Een
plek waar vastgoedwaarde behouden blijft en wat een aantrekkelijke locatie is
om te werken. Daarnaast realiseren wij door collectieve inkoop financieel
voordeel voor de deelnemers.
Wat hebben we afgelopen jaren bereikt:
Verlagen van het aantal inbraken. Door onder andere: de collectieve
surveillance, het beheer van het Keurmerk Veilig Ondernemen, de
gezamenlijk whatsappgroep, periodiek overleg met de politie.
Het verhogen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Door regelmatig
een schouw uit te voeren en op basis daarvan gemeente en ondernemers
gevraagd kapotte zaken te herstellen of op te ruimen. Denk aan hekwerk,
straatverlichting, zwerfvuil.
Kostenvoordelen behalen door collectieve inkoop van:
Collectieve afvalinzameling
Collectieve inkoop van energie
10% korting op de brand- en opstalverzekering bij Interpolis
Realiseren van betere aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt:
Input verzameld vanuit de bedrijven voor de Woonvisie van de
gemeente Coevorden
Mede initiatiefnemer van Fablab Coevorden waar jongeren enthousiast
worden gemaakt voor techniek
Mee organiseren van de dag Onderwijs-Ontmoet-Ondernemers en de
OpenBedrijvenDag in november.
Toekomstbestendige bedrijventereinen
Betrokkenheid subsidie regiodeel voor Leeuwerikenveld voor
verduurzaming
Plan van aanpak met maatregelen voor het aantrekkelijk houden van de
bedrijventerreinen
Verzoek naar gemeente voor medewerking faciliteren parkeren van
vrachtwagens

Ontvangt u al onze nieuwsbrief?
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog
niet? Stuur dan een mail dan nemen wij u op in de verzendlijst.
Voor vragen kijk op de website: www.ondernemendcoevorden.nl of
neem contact op met Jankees Klapwijk via 06-28641376 of via
parkmanager@ondernemendcoevorden.nl

