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Foto: Gemeente Doetinchem
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“Doetinchem Hoofdstad van de Achterhoek?” In ieder geval de 

belangrijkste centrumstad van de Achterhoek en met bijna 60.000 

inwoners behorend tot de 60 grootste plaatsen van Nederland en 

de 5e stad van de provincie Gelderland. Als stad met een sterke 

regionale functie op het gebied van onderwijs, sport en cultuur heeft 

Doetinchem veel te bieden. In de binnenstad met zijn Ei-vormige 

centrum vind je een aantrekkelijk winkelaanbod en een tot ver buiten 

de Achterhoekse grenzen bekendstaande horeca en cultuur. Door 

al deze voorzieningen is wonen en werken in Doetinchem heel 

aantrekkelijk, er is altijd wat te doen en voor de rust loop je binnen 5 

minuten in het groen! 

1.1  Aanleiding
Naar de toekomst toe is het van belang 
om	deze	aantrekkelijkheid	van	de	
binnenstad van Doetinchem vast te 
houden. Het belang van de binnenstad 
wordt ook onderstreept door de huidige 
coalitieagenda ‘Doetinchem werkt samen 
aan	een	duurzame	toekomst’,	waarin	de	
binnenstad van Doetinchem een centrale 
plaats heeft. De aantrekkelijkheid van de 
binnenstad is immers van grote invloed 
op de  verhuurbaarheid van het vastgoed 
en daarmee op de waardeontwikkeling 
en het rendement voor de eigenaar. De 
waarde van het vastgoed is onlosmakelijk 
verbonden met de investeringen in de 
binnenstad. 

Vanuit de gemeente Doetinchem en de 
ondernemers (via het Ondernemersfonds) 
in de binnenstad is er de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in de versterking van de 
binnenstad. Dit wordt de komende jaren 
voorgezet	binnen	het	Binnenstad	Bedrijf.	
In maart 2018 is de intentieverklaring 
voor	het	opzetten	van	het	Binnenstad	
Bedrijf,	waarin	gemeente,	ondernemers	
en	vastgoedeigenaren	gezamenlijk	gaan	
participeren,	ondertekend.	

Het Binnenstad Bedrijf vormt in de 
toekomst het besluit- en uitvoeringsorgaan 
voor de ontwikkelingen in de binnenstad. 

Hoofdstuk 1

VASTGOEDEIGENAREN SAMEN VOOR EEN 
VITALE BINNENSTAD VAN  DOETINCHEM
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Zowel gemeente en ondernemers doen 
gezamenlijk	een	financiële	bijdrage	in	het	
bedrijf,	met	als	doel	de	versterking	van	de	
binnenstad van Doetinchem. 

Deze	versterking	is	echter	niet	alleen	een	
taak van ondernemers en de overheid. 
De betrokkenheid van vastgoedeigenaren 
is daarbij ook van cruciaal belang. 
Het vastgoed vormt een essentieel 
onderdeel van de binnenstad en wij als 
vastgoedeigenaren hebben een groot 
belang bij een aantrekkelijk en goed 
renderende binnenstad. Vastgoedpartijen 
uit de binnenstad van Doetinchem hebben 
nu de mogelijkheid om aan te sluiten bij 
het Binnenstad Bedrijf en een volwaardige 
partner te worden binnen het bedrijf. Op 
deze	manier	kunnen	vastgoedeigenaren	
beslissen over toekomstige investeringen 
en ontwikkelingen in de binnenstad. Een 

voorwaarde voor de deelname aan het 
Binnenstad Bedrijf is dat vastgoedpartijen 
zich	verenigen	en	dat	de	organisatie	van	
de vastgoedpartijen in de binnenstad 
een	gelijke	financiële	bijdrage	doet	in	het	
gezamenlijke	investeringsbudget	als	de	
ondernemers en de gemeente.
Gezamenlijke	investeringen,	afkomstig	
van	vastgoedeigenaren,	ondernemers	
en	de	gemeente,	in	onder	andere	het	
terugdringen	van	de	leegstand,	het	
aanpakken van transformatievraagstukken 
en het uitwerken van 
duurzaamheidsvraagstukken	zijn	van	
belang voor de verdere ontwikkeling van 
de binnenstad. 

Stilstand	betekent	achteruitgang,	zeker	in	
de tijd waarin de omliggende steden hard 
aan de weg timmeren. 

Foto: Gemeente Doetinchem
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1.2  Samenwerking in Binnenstad Bedrijf 
Om stilstand te voorkomen en de belangen van 
de vastgoedpartijen te kunnen vertegenwoordigen 
binnen het Binnenstad Bedrijf heeft de VVVD 
(Vereniging van vastgoedeigenaren Doetinchem) 
het initiatief genomen voor de oprichting van een 
Bedrijveninvesteringszone	(BIZ).	Met	de	Wet	op	de	
BIZ wordt samenwerking en collectieve investering 
in de binnenstad voor de komende 5 jaar mogelijk 
gemaakt. Door middel van een BIZ gaan alle 
vastgoedeigenaren in de binnenstad (eigendom 
van niet-woningen) mee investeren in concrete 
projecten die ten goede komen aan het economisch 
functioneren van de binnenstad. De BIZ is dus een 
instrument	van,	voor	en	door	vastgoedeigenaren,	
waar u uiteindelijk de vruchten van plukt. 

1.3 Het hart van de Achterhoek 
Investeringen	zijn	noodzakelijk	om	de	positie	van	
de	binnenstad	van	Doetinchem,	als	hart	van	de	
Achterhoek,	veilig	te	stellen	en	te	versterken.	Het	
oprichten van een vastgoed BIZ is daarbij een 
belangrijk instrument om de lokale en regionale 
positie van de binnenstad te versterken. 

De	binnenstad	van	Doetinchem	ondervindt	zeker	ook	
concurrentie van omliggende plaatsen met een groot 

winkelaanbod.	Het	aantal	bezoekers	is	in	de	periode	
2011	–	2016	met	zo’n	30%	afgenomen1 en het aantal 
leegstaande vierkante meters winkelvloeroppervlak 
is	300%	toegenomen2.	Ook	zal	de	binnenstad	van	
Doetinchem in moeten spelen op de veranderingen 
in	relatie	tot	het	koopgedrag	van	de	consument,	
zoals	de	sterke	groei	van	internetwinkelen	en	de	
toenemende vraag naar beleving en vermaak. 

Door samen te werken en samen te investeren in de 
binnenstad	kan	op	deze	trends	en	ontwikkelingen	
worden ingespeeld. Vastgoedeigenaren denken vaak 
een ander belang te hebben dan de ondernemers 
of	de	gemeente,	maar	uiteindelijk	draait	het	
om	een	gezamenlijk	belang	van	ondernemers,	
vastgoedeigenaren en gemeente om Doetinchem 
aantrekkelijk en daardoor economisch sterk te 
houden.	De	BIZ	maakt	het	mogelijk	om	gezamenlijk	
deze	ambitie	te	realiseren.	

1 	Bron:	Locatus,	2017	(aantal	bezoekers	2011:	117.700,	aantal	bezoekers	2016:	82.200)
2 	Bron:	Locatus,	2017	(aantal	m2	wvo	2011:	4.186	m2	wvo,	aantal	m2	wvo	2018:	12.435	m2	wvo)

 

De belangrijkste eigenschappen van de BIZ 
samengevat:

•  Een BIZ wordt opgericht van, voor en door   
vastgoedeigenaren Het initiatief voor 
het oprichten van de BIZ ligt bij de 
vastgoedeigenaren. Men bepaalt zelf op welke 
manier men wil investeren in versterking van 
de binnenstad van Doetinchem

•  Met de BIZ kunnen activiteiten gefinancierd 
worden die vanuit de wet op de bedrijven 
investeringszones geformuleerd zijn als 
activiteiten in de openbare ruimte, die gericht 
zijn op het bevorderen van de economische 
ontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, de 
leefbaarheid en/of veiligheid. 

Hieronder worden ook internet gerelateerde 
activiteiten verstaan

•  In een overeenkomst (service level agreement) 
wordt vastgelegd dat gemeentelijke taken niet 
overgeheveld kunnen worden naar de BIZ

•  De heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage is de 
op de voet van hoofdstuk IV van de Wet 
waardering onroerende zaken voor de 
onroerende zaak vastgestelde waarde

•  De BIZ komt er alleen wanneer er aantoonbaar 
   draagvlak is bij de bijdrageplichtigen
•  De BIZ wordt opgericht voor een duur van 5 

jaar. In het vijfde jaar wordt de BIZ geëvalueerd 
en dient opnieuw het draagvlak te worden 
aangetoond om de BIZ te verlengen

1.4 Wat is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ)?
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1.5 Wat betekent dit financieel? 
Het mogelijk maken van de samenwerking en ambitie 
in	de	binnenstad	vraagt	een	investering	vanuit	zowel	
vastgoedeigenaren,	ondernemers	als	gemeente.	
Dat betekent dat er jaarlijks een bijdrage geïnd 
wordt van alle vastgoedeigenaren en ondernemers 
die	positie	hebben	in	het	BIZ-gebied	(zie	hoofdstuk	
2). De ondernemers dragen bij door middel van 
de reclamebelasting. De vastgoedeigenaren gaan 
bijdragen	via	een	BIZ-heffing.	

De	heffingsgrondslag	voor	de	BIZ-bijdrage	is	op	
grond van de WOZ-waarde van het niet-woning deel. 
De	heffing	kan	alleen	worden	gedaan	indien	uit	een	
draagvlakmeting blijkt dat het grootste deel van de 
achterban positief is over de invoering van de BIZ.
•		Er	is	sprake	van	voldoende	draagvlak	wanneer:	

•		Minimaal	50%	van	de	WOZ-objecten	een	stem			
   heeft uitgebracht
•	2/3	van	de	uitgebrachte	stemmen	voor	de	
   invoering is
•	De	voorstemmers	dienen	daarnaast	meer	
   WOZ-waarde te vertegenwoordigen dan de 
   tegenstemmers 

•		Op	basis	van	voldoende	draagvlak	gaat	iedere	
vastgoedeigenaar vervolgens per jaar per WOZ-

object een bijdrage betalen volgens een getrapt 
tarief	met	een	ondergrens	van	€	200,-	en	een	
bovengrens	van	€	800,-,	afhankelijk	van	de	WOZ-
waarde van het pand. 

•		In	afwijking	wordt	bij	de	bepaling	van	de	
heffingsmaatstaf	buiten	aanmerking	gelaten	de	
vrijstellingen	zoals	opgenomen	in	de	verordening	
BIZ vastgoed binnenstad Doetinchem. 

•		Een	vastgoedeigenaar	die	tevens	ondernemer	
in	een	pand	is,	gaat	naast	de	bijdrage	aan	het	
Ondernemersfonds ook een bijdrage leveren aan de 
BIZ. 

•		Bij	wetgeving	is	vastgelegd	dat	er	geen	basistaken	
van de gemeente overgeheveld kunnen worden 
naar de BIZ.  

•		Kantoren,	opslag	en	distributie	en	praktijkruimten	en		
productie betalen een gehalveerd bedrag* met een 
ondergrens van 
€	100,-	en	een	bovengrens	van	€	400,-.

In	de	onderstaande	tabel	kunt	u,	op	basis	van	de	
WOZ-waarde	van	uw	pand(en),	aflezen	hoeveel	u	per	
jaar gaat bijdragen. 

Tabel: Berekening tarief

WOZ-waarde 
Van        Tot    Tarief   Gereduceerd tarief *
€ 1,-    € 100.000,-   € 200,-  € 100,-

€ 100.000,-   € 200.000,-   € 300,-  € 150,-

€ 200.000,-   € 300.000,-   € 400,-  € 200,-

€ 300.000,-   € 400.000,-   € 500,-  € 250,-

€ 400.000,-   € 500.000,-   € 600,-  € 300,-

€ 500.000,-   € 600.000,-   € 700,-  € 350,-

€ 600.000,-   >    € 800,-  € 400,-
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1.6 Het proces van de afgelopen maanden 
In	2017	heeft	de	VVVD	het	initiatief	genomen	
om te komen tot een BIZ. Een kerngroep met 
vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren en 
gemeente	is	in	2017	gestart	en	is	druk	bezig	
geweest om de contouren van de BIZ vorm te geven. 
In	2017	heeft	de	VVVD	tijdens	een	bijeenkomst	
met de vastgoedeigenaren uit Doetinchem de 
belangrijkse	thema’s	/	aandachtspunten	voor	de	
toekomst van de binnenstad Doetinchem bepaald. 
Deze	thema’s	vormen	de	leidraad	voor	de	uitwerking	
van	een	meerjarenplan,	bestaande	uit	gezamenlijke	
investeringen. In juni 2018 is er aan de hand van een 
bijeenkomst onder vastgoedeigenaren gepeild of er 
draagvlak is voor het verder voorbereiden van de 
BIZ. 

Op	basis	van	een	positieve	uitkomst	zijn,	in	
samenwerking met een groep vastgoedeigenaren 
en	de	gemeente	Doetinchem	,de	contouren	van	het	
BIZ-plan verder uitgewerkt.

In november 2018 wordt een draagvlakmeting 
georganiseerd,	om	formeel	te	peilen	of	er	voldoende	
draagvlak is voor de invoering van een BIZ voor 
vastgoedeigenaren. Middels een informatiepakket 
worden de vastgoedeigenaren tijdig geïnformeerd. 
Uitgaande	van	voldoende	draagvlak,	wordt	de	BIZ	
per 1 januari 2019 ingevoerd. 

1.7 Leeswijzer
Achtereenvolgens	komen	in	deze	rapportage	aan	
bod:
•		De	afbakening	van	het	BIZ-gebied
•		De	ambities	en	doelstellingen	van	de	BIZ
•		Een	meerjarenplan	met	een	beschrijving	van	de	
			thema’s	op	hoofdlijnen
•		Het	jaarprogramma	en	begroting	voor	2018.	
•		De	organisatiestructuur	voor	de	BIZ	/	Binnenstad		
   Bedrijf

Foto: Gemeente Doetinchem
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2.1 Richtlijnen afbakening 
Het BIZ-gebied is een afgebakend en 
aaneengesloten gebied in de binnenstad van 
Doetinchem,	waarbinnen	alle	vastgoedeigenaren	van	
niet-woningen	gezamenlijk	gaan	investeren.	Voor	de	
afbakening van dit gebied is gekeken naar:
•		De	publieksgerichte	functies	die	in	de	binnenstad	
gelegen	zijn	en	direct	of	indirect	rendement	krijgen	
van de projecten en activiteiten die in het kader 
van de BIZ worden opgepakt. 

•		Daarnaast	moet	het	BIZ-gebied	ruimtelijk	gezien	
logisch	zijn.	Bovendien	moet	de	afbakening	
aansluiten bij de doelstellingen van de BIZ.

•		Het	gebied	komt	grotendeels	overeen	met	
het gebied van de reclamebelasting t.b.v. het 
ondernemersfonds.	Uitzonderingen	vormen	het	
cultuurcluster	en	de	Plantsoenstraat.	Gezien	het	
(economisch) belang van het cultuurcluster voor de 
binnenstad en de synergie met andere functies is 

dit gebied toegevoegd aan de gebiedsafbakening. 
De Plantsoenstraat is buiten beschouwing gelaten 
gezien	de	beperkte,	op	de	consumentgerichte,	
activiteiten. 

2.2 BIZ-gebied 
In	de	figuur	op	de	volgende	pagina	is	de	afbakening	
van de BIZ weergegeven. Als belangrijke criteria 
voor de gebiedsafbakening gelden dat het vastgoed 
binnen het afgebakende gebied direct of indirect 
rendement heeft van de activiteiten of projecten 
die in het kader van de BIZ worden opgepakt. 
Onderstaande afbakening is na goed overleg tussen 
een aantal vastgoedeigenaren en de gemeente 
Doetinchem tot stand gekomen. 

Hoofdstuk 2

AFBAKENING BIZ GEBIED

Foto: Maurice Hollmann
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•	Adelaarstraat	2	–	12	(even),	1	–	9	(oneven)	
•	Boliestraat	1	–	56	
•	Burgemeester	van	Nispenstraat	1-19
•	C	Missetstraat	3
•	Catharinastraat	1	–	31
•	De	Veentjes	1	-35
•	Dr.	Huber	Noodtplaats	1	-	6
•	Dr.	Huber	Noodtstraat	1-57
•	Gasthuissteeg	2
•	Gasthuisstraat	1	–	13
•	Grutstraat	1	–	49b
•	Hamburgerstraat	1	–	77
•	Heezenpoort	1	–	25
•	Heezenstraat	1	–	43a
•	Hofstraat	2,	12,155,	159	en	161
•	Hooge	Molenstraat	6	–	30	(even)
•	IJsselkade	1	–	30
•	Kapoeniestraat	4	–	52	
•	Kommedwarssteeg	49
•	Koperen	Kees	1a
•	Korte	Heezenstraat	1	–	18
•	Korte	Kapoeniestraat	1	–	102
•	Nieuwstad	1	–	82
•	Omdraai	1	–	9	(oneven)
•	Plantsoenstraat	1a
•	Raadhuisstraat	1	–	71	(oneven),	2	-	22	(even)
•	Rozengaardseweg	3	
•	Simonsplein	1	–	25
•	Spinbaan	9	–	23a	(oneven)
•	Synagogestraat	4	–	11
•	Terborgseweg	1	–	68
•	Tjalmastraat	3
•	Van	Cappellestraat	4
•	Walstraat	60	–	200	(even)
•	Waterstraat	1	-	38
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Hoofdstuk 3

AMBITIE EN DOELSTELLINGEN

3.1 Centrale ambitie
Door	veranderingen	in	onze	tijdsbesteding,	
vergrijzing	en	de	groei	van	online	winkelen	staan	
binnensteden onder druk. Dit geldt ook voor 
Doetinchem. Om de positie van de binnenstad van 
Doetinchem	binnen	de	gemeente	en	de	regio,	nu	en	
in	de	toekomst,	te	versterken	en	meer	aantrekkelijk	
te	maken	c.q.	te	houden,	zijn	investeringen	nodig.	
Stilstand is immers achteruitgang en dat raakt ook 
zeker	de	vastgoedeigenaar.	

Om dit te bewerkstelligen moeten vastgoedeigenaren 
zich	gezamenlijk	hard	maken	voor	de	belangen	
van het vastgoed bij de gemeente en binnen het 
Binnenstad	Bedrijf	en	gezamenlijk	investeren.	

Voor de BIZ vastgoed is de volgende ambitie 
geformuleerd: 

3.2 Doelstellingen
Om de centrale ambitie te bereiken wordt er vanuit 
de	vastgoedeigenaren	ingezet	op	de	volgende	
doelstellingen.	Deze	doelstellingen	hebben	
een direct raakvlak met de belangen van de 
vastgoedeigenaren:

1. Gezamenlijk invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling van de binnenstad en het behartigen 
van de belangen van vastgoedeigenaren binnen 
het Binnenstad Bedrijf en de gemeente

2. Het bestrijden van leegstand door
    ondernemerschap te stimuleren

3. Investeren in een compacte binnenstad

4. Het vergroten van de functiediversiteit in de 
binnenstad,	waarbij	aandacht	is	voor	de	
verblijfsfunctie en de woonfunctie

5. Het verbeteren van de bereikbaarheid, 
parkeergelegenheden en vindbaarheid van de 
binnenstad. 

6. Het vergroten van de duurzaamheid van de 
 binnenstad. 

7.	Het	versterken	van	de	lokale en regionale 
positie van	de	binnenstad,	voor	bezoekers	en	
ondernemers

“Het vergroten van de economische vitaliteit 
en de aantrekkingskracht van de binnenstad 
van Doetinchem voor de inwoners, de regionale 
consument en het Duitse achterland, door middel 
van een sterke, structurele samenwerking tussen 
vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente 
in het Binnenstad Bedrijf. Met als doel dat onze 
binnenstad bruist, een aantrekkelijk woon- en 
werkgebied vormt en dat consumenten er graag 
komen, verblijven en besteden. Dit heeft een 
positieve invloed op de waardeontwikkeling, het 
vastgoedrendement en de verhuurbaarheid van 
het vastgoed.”



12    l   Meerjarenplan BIZ Vastgoed 2019 - 2023

4.1 Leeswijzer
In	dit	hoofdstuk	zijn	de	thema’s	uitgewerkt	waar	de	
BIZ	vastgoedeigenaren	zich	de	komende	jaren	op	
gaat	richten.	De	thema’s	sluiten	aan	op	de	ambitie	en	
doelstellingen,	zoals	uitgewerkt	in	het	vorige	hoofdstuk.	
De	thema’s	zijn:
1. Samenwerking en belangenbehartiging van en voor 
    vastgoedeigenaren
2.	Aanbod,	leegstand	en	ondernemerschap
3. Compacte binnenstad
4. Woon- en verblijfsfunctie van bewoners en bedrijven
5		Bereikbaarheid,	parkeren	en	vindbaarheid
6.	Duurzaamheid
7.	Marketing	en	promotie

Per	thema	is	de	visie	en	deelactiviteiten	opgenomen,	
die de vastgoedeigenaren de komende jaren 
kunnen oppakken. Benadrukt wordt dat de BIZ 
Vastgoed  jaarlijks bepaalt waar de BIZ-gelden aan 
besteed worden. Middels bijeenkomsten krijgt u als 
vastgoedeigenaar inspraak in de activiteiten die 
gekozen	worden.	Voor	2019	is	reeds	een	concreet	
jaarplan uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

Per project is een doelstelling en KPI (Kritieke Prestatie 
Indicator) opgenomen. Hiermee kunnen de prestaties 
van de BIZ worden gemeten. 
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Hoofdstuk 4

MEERJARENPROGRAMMA

Foto: Jan Ruland van den Brink en Jolande van der Kemp
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4.2 Programma

1. Samenwerking en belangenbehartiging 
    van en voor vastgoedeigenaren

KPI: De vereniging van de BIZ Vastgoed Doetinchem 
vormt een volwaardig aandeelhouder in het 
Binnenstad Bedrijf waardoor de gewenste activiteiten 
van de vastgoedeigenaren verankerd worden in de 
meerjarenbegroting en de uitvoeringsorganisatie van 
het Binnenstad Bedrijf. 

 Wat willen we bereiken? 
•		Het	benutten	van	de	kennis	en	kunde	van	de	

vastgoedeigenaren in de binnenstad van 
Doetinchem.

•		Het	stimuleren	van	de	samenwerking	tussen	
vastgoedeigenaren in de binnenstad van 
Doetinchem. 

•		Het	verbinden	en	verankeren	van	de	belangen	
van de vastgoedeigenaren met de belangen van 
ondernemers	en	de	gemeente	om	gezamenlijk	de	
binnenstad te versterken.

•		Het	behartigen	van	de	belangen	van	
vastgoedeigenaren binnen de gemeente 
Doetinchem,	om	ervoor	te	zorgen	dat	deze	
belangen nadrukkelijker worden meegenomen in de 
besluitvorming	en/of	beleidsvorming.

Wat gaan we doen?
•		Intensiveren	van	de	samenwerking	met	

ondernemers en de gemeente door volwaardig 
partner te worden in het Binnenstad Bedrijf. 
Binnen het Binnenstad Bedrijf wordt vanuit 
de	drie	partijen	gezamenlijk	geinvesteerd	in	
de versterking van de binnenstad. Door als 
vastgoedsector	zowel	in	overleg	als	financieel	aan	
te haken bij dit bedrijf heeft de vastgoedsector 
ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op 
de uiteindelijke investeringen. In maart 2018 is 
de	intentieverklaring	voor	het	opzetten	van	een	
Binnenstad	Bedrijf,	waarin	gemeente,	ondernemers	
en	vastgoedeigenaren	gezamenlijk	gaan	

participeren,	ondertekend.	De	vastgoedeigenaren	
kunnen daarbinnen alleen als collectief (BIZ) 
participeren om de belangen van de vastgoedsector 
te vertegenwoordigen. Het versterken van de 
samenwerking tussen vastgoedeigenaren onderling 
en	tussen	vastgoedeigenaren,	ondernemers	en	
gemeente is daarom essentieel. 

•		Het	behartigen	van	de	belangen	van	de	
vastgoedeigenaren richting de gemeente. Naast 
de investeringen in het Binnenstad Bedrijf 
investeert de gemeente jaarlijks via diverse 
programma’s		(StadsLab,	Aanvalsplan	Binnenstad	
etc.) in de binnenstad. Om het belang van de 
vastgoedeigenaren mee te nemen in de uitwerking 
van	diverse	projecten	en	investeringen,	is	het	van	
belang om regelmatig met de gemeente in gesprek 
te gaan en de belangen van de vastgoedeigenaren 
kenbaar te maken.  

•		Aanhaken	bij	landelijke	(belangen)organisatie	om	
ervaringen en kennis uit te wisselen. 

•		De	mogelijkheden	onderzoeken	om	te	komen	tot	de	
oprichting van een Doetinchemse Ontwikkelings 
Maatschappij. Met het wegvallen van lokale 
investeerders,	zoals	de	gemeente,	het	Misset	
Pensioenfonds,	de	Rabobank	en	de	zakelijke	
afdeling	van	Site,	en	het	op	leeftijd	raken	van	lokale	
pandeigenaren ontstaat er een vacuüm waarin 
de toekomst van de binnenstad van Doetinchem 
lastig te voorspellen is. De lokale betrokkenheid bij 
het	vastgoed	zal	ook	in	de	toekomst	van	belang	
zijn.	Om	de	betrokkenheid	in	de	toekomst	ook	te	
waarborgen kan een fonds worden opgericht dat het 
commerciële	bezit	van	de	oude	partijen	overneemt	
en vervolgens dat door goed en deskundig beleid 
weer tot bloei brengt. Inwoners van de stad en 
de	Achterhoek	zouden	daarbij	mogelijk	obligaties	
kunnen kopen en daarmee hun betrokkenheid 
kunnen tonen. Via de BIZ kunnen de mogelijkheden 
worden	onderzocht	en	kaders	worden	uitgewerkt.		

•		Het	opstellen	van	een	(afgeschermde)	
profielenbank	van	de	leden	van	de	vereniging	
van	de	BIZ,	waar	de	leden	zich	vrijwillig	kunnen	
aanmelden.	De	profielenbank	geeft	inzicht	in	de	
expertises	en	specifieke	ervaringen	van	de	leden,	
waardoor vastgoedeigenaren optimaal gebruik 
kunnen maken van de kennis en kunde binnen 
de organisatie. De verbinding tussen vraag en 
antwoord	kan	op	deze	manier	sneller	gemaakt	
worden.

Doelstelling: 
Gezamenlijk invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling van de binnenstad en het behartigen 
van de belangen van vastgoedeigenaren binnen 
het Binnenstad Bedrijf en de gemeente
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•		Professionaliseren	van	de	interne	communicatie	
tussen vastgoedeigenaren. Dit kan door het 
versturen van een (maandelijkse) digitale 
nieuwsbrief	naar	alle	vastgoedeigenaren,	het	
aanschaffen	van	een	digitaal	communicatieplatform	
(Chainels)	of	het	opzetten	van	een	gezamenlijke	
besloten facebookpagina. 

•		Professionaliseren	van	de	externe	communicatie.
Instrumenten	zoals	het	moderniseren	van	de	
website,	de	inzet	van	sociale	media	of	de	inzet	
van een communicatieplatform kunnen bijdragen 
aan het professionaliseren van de externe 
communicatie. 

•		Het	organiseren	van	kennissessies	en	
themabijeenkomsten voor vastgoedeigenaren 
om kennis te delen en het netwerk te verbreden. 
Gezamenlijk	kunnen	er	vanuit	de	vastgoedsector	
bijeenkomsten worden georganiseerd met 
inspirerende sprekers of toonaangevende 
voorbeelden om de samenwerking tussen 
vastgoedeigenaren te bevorderen en kennis te 
delen.	Ook	hierbij	zijn	er	mogelijkheden	om	de	
samenwerking met de ondernemers aan te gaan. 

•		Organiseren	van	regionaal	overleg	tussen	
vastgoedeigenaren in de regio om kennis en 
ervaringen uit te wisselen. 

2. Aanbod, leegstand en 
ondernemerschap

KPI: De leegstand in de totale binnenstad is in 
2023 structureel lager dan nu en de diversiteit in 
branchering is toegenomen
 
Leegstand	heeft	een	negatieve	weerslag	op	de	
uitstraling en aantrekkelijkheid van de binnenstad. 
Om de dynamiek en aantrekkelijkheid van de 
binnenstad	van	Doetinchem	te	vergroten,	wordt	
ingezet	op	het	voorkomen	van	leegstand,	het	invullen	
van leegstaande panden en het stimuleren van 
ondernemerschap. 

Wat willen we bereiken?
•		Het	terugdringen	van	het	aantal	leegstaande	

panden in de binnenstad door te komen tot een 
duurzame	invulling.

•		Het	aantrekken	van	nieuwe	ondernemers	richting	
de binnenstad.

•		Het	stimuleren	en	ondersteunen	van	startende	
ondernemers.

•		Het	inzichtelijk	maken	van	de	leegstaande	panden	
in	de	binnenstad	en	het	actueel	houden	van	deze	
informatie.

Doelstelling: 
Het voorkomen en verminderen van leegstand en 
stimuleren van ondernemerschap

Foto:	Lkkr	Doetinchem	
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Wat gaan we doen?
•		Het	opstellen	van	een	visie	op	de	verschillende	

gebieden in de binnenstad. De visie geeft een beeld 
van de ontwikkelingrichting van het gebied en een 
overzicht	van	type	functies	die	gewenst	zijn	in	de	
binnenstad en op welke locaties. De functies en 
ruimtelijke	verdeling	van	deze	functies	dient	aan	te	
sluiten bij de uitgangspunten van het Aanvalsplan 
van de binnenstad. Het bidbook wordt uitgewerkt in 
een	acquisitielijst	van	gewenste	branches,	sectoren,	
speciaalzaken,	met	name	om	actief	te	kunnen	
werven bij dreigende leegstand (brancheringsplan). 

•		Het	opzetten	van	een	actuele	pandenbank	voor	
de	binnenstad	van	Doetinchem.	Deze	pandenbank	
geeft	mogelijke	ondernemers/huurders	een	helder	
en	actueel	overzicht	van	de	beschikbare	panden	
en	de	eigenschappen	van	deze	panden.	Op	
deze	manier	kan	sneller	worden	ingespeeld	op	
initiatieven	van	ondernemers	en/of	huurders.	

•		Het	inzichtelijk	maken	van	de	verborgen	leegstand	
in	de	binnenstad	en	actief	inzetten	op	preventie.	

•		Het	aanstellen	van	een	acquisiteur/
gebiedsmakelaar voor de binnenstad van 

Doetinchem. De acquisiteur gaat op basis van 
de visie en de panden in de pandenbank aan de 
slag met het invullen van de leegstaande panden. 
De	acquisiteur/gebiedsmakelaar	dient	een	breed	
netwerk te hebben binnen Doetinchem en de 
detailhandel in Nederland en de vastgoedmarkt. De 
verbinding met de gemeente Doetinchem is hierbij 
ook van belang.   

•		Het	investeren	in	onderzoek	naar	consumenten.	
De gemeente Doetinchem meet op dit moment 
continue	de	ontwikkelingen	van	bezoekersaantallen,	
verblijfdsduur etc. In samenwerking met de 
ondernemers	en	de	gemeente	kan	deze	informatie,	
eventueel	met	aanvullend	onderzoek	naar	de	
(niet-)bezoekredenen	gericht	worden	ingezet	om	
bezoekers	te	trekken	en	de	leegstand	in	te	vullen.	

•		Het	versterken	van	de	samenwerking	tussen	
pandeigenaren en makelaars om op die manier 
sneller te kunnen inspelen op vragen vanuit 
potentiële	huurders.	Makelaars	ontvangen	
namelijk	de	vragen	vanuit	potentiële	ondernemers	
die	zich	willen	vestigen	in	de	binnenstad.	
Vastgoedeigenaren	zijn	op	de	hoogte	van	de	

Foto: Jan Ruland van den Brink en Jolande van der Kemp
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leegstand en panden die op termijn leeg komen 
te staan. Het verbinden van beide is daardoor 
essentieel. Hierbij ligt ook een belangrijke rol voor 
de acquisiteur. 

•		Het	organiseren	van	een	structureel	overleg	tussen	
vastgoedpartijen	om	ervaringen	en	ideeën	rondom	
leegstandsvermindering te delen. Hierbij kunnen 
ook inspirerende voorbeelden uit de regio of andere 
binnensteden worden aangehaald ter inspiratie. 
Dit	structurele	overleg	kan	ook	worden	ingezet	
voor het verbeteren van de communicatie tussen 
vastgoedeigenaren,	om	op	die	manier	vragen	vanuit	
huurders sneller en beter te kunnen oppakken.

•		Het	organiseren	van	matchmakerscafé	om	(nieuwe)	
ondernemers te verbinden aan leegstaand 
vastgoed.	Tijdens	de	bijeenkomst	worden	de	
kernkwaliteiten van de binnenstad van Doetinchem 
en het vastgoed gepresenteerd en wordt vraag 
en aanbod aan elkaar gekoppeld. (Nieuwe) 
ondernemers kunnen elkaar ontmoeten en kunnen 
gekoppeld	worden	aan	leegstaand	vastgoed,	
bijvoorbeeld	met	een	‘speeddate’	ronde.	

•		Het	werven	van	tijdelijke	gebruikers	voor	de	
invulling van de panden (pop-up stores). Door 
panden tijdelijk in te vullen kunnen de kwaliteiten 
van een pand worden benadrukt en verschraling 
van het straatbeeld worden voorkomen. Bovendien 
kan	dit	positieve	publiciteit	opleveren,	wanneer	de	
gebruiker	zorgt	voor	beleving	en	interactie.	Een	
acquisiteur/gebiedsmakelaar	kan	een	belangrijke	rol	
spelen in aantrekken van tijdelijke functies. 

•		Het	maskeren	van	de	leegstand	in	de	winkelstraten	
om te voorkomen dat de leegstand een negatief 
effect	heeft	op	de	beleving	van	de	binnenstad.	
Indien de invulling van leegstaande panden niet 
mogelijk	is,	dan	kan	er	worden	gedacht	aan	
leegstandsmaskering. Door bestickering van een 
leegstaand pand of het invullen van de etalage valt 
de leegstand minder op.

•		Het	ondersteunen	van	startende	ondernemers,	
bijvoorbeeld via het organiseren van een 
Springplankwinkel.	Een	‘Springplank-winkel’	vormt	
een locatie die tijdelijk beschikbaar wordt gesteld 
aan startende ondernemers. Een ondernemer krijgt 
voor een periode tot 12 maanden de mogelijkheid 
om	zijn/haar	formule	uit	te	proberen	alvorens	door	
te schuiven naar een permanente locatie. Voor 
invulling en vormgeving kan mogelijk worden 
samengewerkt met onderwijsinstellingen. 

3. Compacte binnenstad

KPI: In 2023 is er sprake van een toenemende 
verdichting van publieksgerichte functies in de 
compacte binnenstad. 

Om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te 
behouden,	is	de	ambitie	om	te	komen	tot	een	
compactere	binnenstad.	Transformaties	moeten	
ervoor	zorgen	dat	het	kernwinkelgebied	een	
aaneengesloten gebied blijft en dat leegstand 
niet	zorgt	voor	een	versnippering	van	het	
binnenstadsaanbod. 

Wat willen we bereiken?
•		Stimuleren	van	verplaatsingen	naar	het	

kernwinkelgebied
•		Stimuleren	van	transformaties	buiten	het	

kernwinkelgebied 

Wat gaan we doen?
•		Gezamenlijk	met	de	gemeente	Doetinchem	

en de ondernemers in de binnenstad dient het 
kernwinkelgebied bepaald te worden. De straten 
van	het	kernwinkelgebied	vormen	een	duurzame	
structuur voor de toekomst. Het stimuleren van 
detailhandel- en horecaontwikkelingen dienen met 
name in dit gebied plaats te vinden. Het gebied 
buiten het kernwinkelgebied biedt mogelijkheden 
voor eventuele transformaties naar wonen of andere 
functies. 

•		Het	onderzoeken	van	de	mogelijkheden	van	een	
stimuleringsregeling voor verplaatsingen naar 
het kernwinkelgebied in samenwerking met 
de gemeente en de ondernemers. Vanuit het 
vastgoed	kan	gezamenlijk	met	de	gemeente	een	
subsidie	worden	opgezet	waarmee	ondernemers	
gestimuleerd	worden	om	zich	te	verplaatsen	naar	
het kernwinkelgebied. Het kan hierbij gaan om 
een	financiële	vergoeding	voor	verplaatsing,	een	
subsidie voor transformatie naar wonen of een 
vergoeding voor investering in de binnenruimte van 
een	zaak.		

•		Bij	eventuele	verplaatsingen	of	nieuwe	
ondernemers	dient	zoveel	mogelijk	te	worden	
ingezet	op	het	kernwinkelgebied	van	Doetinchem.	
De	acquisiteur/gebiedsmakelaar	speelt	hierbij	een	

Doelstelling: 
Investeren in een compacte binnenstad

Foto: Jan Ruland van den Brink en Jolande van der Kemp
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belangrijke rol om huisvestigingsvraagstukken van 
ondernemers te begeleiden en daarbij met name in 
te	zetten	op	het	kernwinkelgebied.	

•		In	gesprek	met	de	gemeente	om	de	
transformatiekansen en –mogelijkheden van het 
vastgoed	te	bespreken,	zoals	het	ontwikkelen	
van woningen boven winkels. Door het vroegtijdig 
bespreken van de mogelijkheden worden kansen 
actief opgepakt en blijft de kwaliteit van de 
binnenstad gewaarborgd. 

4. Woon- en verblijfsfunctie van bewoners 
en bedrijven 

KPI:	In	2023	is	de	functiediversiteit	(wonen,	
detailhandel,	werken,	verblijfsmogelijkheden	etc.)	in	
de binnenstad toegenomen. 

Een	aantrekkelijke	functiemix	verleidt	bezoekers	om	
langer in de binnenstad te verblijven en dan ook meer 
te	besteden.	Bovendien	zorgt	de	functiemix	dat	de	
binnenstad ook een aantrekkelijke woonomgeving 
vormt	voor	jong	en	oud.	Het	aanbod	aan	woningen,	
de	commerciële	functie,	de	uitstraling	van	de	panden,	
de inrichting van de openbare ruimte en activiteiten in 
het	centrum	bepalen	gezamenlijk	de	kwaliteit	van	de	
binnenstad. 

Wat willen we bereiken?
•		Vergroten	van	het	aantal	woningen	en	de	diversiteit	

aan woningen in de binnenstad
•		Een	verzorgde	uitstraling	van	de	panden	

en de openbare ruimte in de binnenstad. Hierbij 
geldt dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de 
basistaken,	zoals	deze	nu	ook	worden	uitgevoerd.	
Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst (Service 
Level	Agreement).	

Wat gaan we doen?
•		Met	de	mogelijke	afname	van	het	aantal	winkels	

in diverse aanloopgebieden liggen er kansen om 
wonen	boven-,	achter-	en	in	winkels	te	stimuleren.	
Bewoners	brengen	de	binnenstad	tot	leven,	
besteden meer in de binnenstad en vergroten de 
veiligheid.	Mogelijkheden	zijn	het	bestemmingsplan	

flexibiliseren,	informatie	verschaffen	en	
ondersteunen van vastgoedeigenaren die 
overwegen	hun	pand	te	transformeren,	het	
introduceren van een subsidie om een leegstaand 
pand	te	transformeren	en	het	creëren	van	
voorzienbaarheid	(als	een	pand	langer	dan	3	jaar	
leeg staat de winkelfunctie verwijderen). Het gebied 
de Veentjes is een voorbeeld waar op termijn de 
commerciële	functie	zal	verdwijnen	en	waar	de	
panden getransformeerd worden naar woningen. 
Het begeleiden van dergelijke transformaties en de 
vastgoedeigenaren	van	informatie	voorzien	zijn	een	
essentiële	opgaven	voor	de	BIZ.		

•		Het	opzetten	van	gebiedsgebonden	budgetten,	
waarbij	bewoners,	vastgoedeigenaren	en/of	
ondernemers	gezamenlijk	activiteiten	van	kunnen	
organiseren. Om dergelijke budgetten op te 
zetten	worden	de	middelen	van	de	gemeente,	
ondernemers en vastgoedeigenaren gecombineerd 
(Binnenstad Bedrijf). 

•		In	samenwerking	met	de	gemeente	en	ondernemers	
investeren	in	gebiedsgerichte	projecten,	waarbij	de	
verblijfskwaliteit wordt verhoogd en daarmee ook de 
waarde van het vastgoed. 

•		Door	het	vergroenen	van	de	binnenstad	is	het
mogelijk om de beleving van de Achterhoek in 
de	binnenstad	te	ervaren.	In	het	kader	van	deze	
ontwikkeling worden in 2018 verschillende groene 
entreepoorten	gerealiseerd,	waarmee	tevens	de	
contouren	van	het	‘ei’	van	de	binnenstad	worden	
geaccentueerd en herkenbaar worden. Ook het 
creëren	van	gevelgroen,	aantrekkelijke	groene	
rustpunten in de binnenstad en het plaatsen van 
bloembakken	zijn	logische	vervolgstappen	om	de	
vergroening van de binnenstad verder voort te 
zetten.	Bovendien	draagt	een	groene	omgeving	
bij aan een positieve waardeontwikkeling van het 
vastgoed. 

•		Het	centrum	van	Doetinchem	bezit	verschillende	
bijzondere	panden.	Door	het	aanlichten	van	
bijzondere	panden	en	gevels	wordt	de	beleving	
van de binnenstad vergroot. Vanuit de BIZ kan een 
integraal	aanlichtingsplan	worden	opgezet	en	een	
stimuleringsregeling voor vastgoedeigenaren om te 
investeren in de aanlichting van panden.

•		Het	organiseren	van	een	gezamenlijke	inkoop	
van	bepaalde	diensten,	zoals	glasbewassing,	
onkruidverwijdering,	graffitiverwijdering	etc.	Door	
een	gezamenlijke	inkoop	van	bepaalde	diensten	
worden alle panden in de binnenstad op een 

Doelstelling: 
Het vergroten van de functiediversiteit in 
de	binnenstad,	waarbij	aandacht	is	voor	de	
verblijfsfunctie en de woonfunctie



   Meerjarenplan BIZ Vastgoed 2019 - 2023    I     19

gelijkwaardig onderhoudsniveau onderhouden en 
kan er bovendien een economisch inkoopvoordeel 
behaald worden. 

•		Opzetten	van	een	gezamenlijk	onderhoudsbudget	
voor het oplossen van kleinschalige incidenten in 
relatie	tot	de	uitstraling	van	vastgoed,	zoals	het	
verwijderen	van	graffiti.	

5. Bereikbaarheid, parkeren en 
vindbaarheid

KPI: Het rapportcijfer voor de totale bereikbaarheid 
van de binnenstad is verbeterd. Aandacht voor 
0-meting. 

De binnenstad van Doetinchem heeft een logische 
opbouw	en	met	behulp	van	de	aanwezige	bebording	
zijn	alle	functies	in	de	binnenstad	goed	te	vinden	en	
te	bereiken.	Desondanks	blijven		de	bereikbaarheid,	
vindbaarheid en parkeergelegenheden een vraagstuk. 

Wat willen we bereiken?
•		Het	verbeteren	van	de	routing	vanaf	de	snelweg	en	

station richting de binnenstad
•		Het	verbeteren	van	de	parkeergelegenheden.

Wat gaan we doen?
•		De	bereikbaarheid	van	Doetinchem	vanaf	de	

snelweg is een belangrijke voorwaarde voor 
een succesvolle binnenstad met regionale 
aantrekkingskracht. Het organiseren van een 
lobby in het kader van het verbeteren van de 
bereikbaarheid	zal	vanuit	de	BIZ	worden	opgepakt.	

•		Vanaf	de	snelweg	is	de	binnenstad	binnen	enkele	
minuten te bereiken. Vanaf de snelweg is echter 
onvoldoende duidelijk wat de binnenstad te bieden 
heeft.	Doormiddel	van	de	inzet	van	signing,	waarbij	
aan de hand van (digitale) borden de kwaliteiten 
van	de	binnenstad	worden	gepresenteerd,	worden	
consumenten verleid om de binnenstad aan te doen 
en in de binnenstad te verblijven. 

•		De	parkeergarages	in	de	binnenstad	van	
Doetinchem	bevinden	zich	met	name	aan	één	zijde	
van de binnenstad. Door het organiseren van betere 
(in meerdere richtingen) routes naar de garages 

kan de parkeerdruk op de binnenstad worden 
verlaagd.	Daarnaast	moet	aandacht	zijn	voor	het	
gebruik	van	de	parkeerplaatsen.	Op	dit	moment	zijn	
er op verschillende plaatsen nog parkeerplaatsen 
voor vergunninghouders. De BIZ heeft de 
wens om op den duur de parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders te beperken tot een minimum 
en daar parkeer-vignetten met ruime mogelijkheden 
voor teruggeven. 

•		Op	het	gebied	van	fietsparkeren	moet	er	aandacht	
zijn	voor	het	aanbod	en	de	inrichting	van	dergelijke	
parkeergelegenheden. 

•		Om	het	parkeren	in	de	binnenstad	goed	te	kunnen	
volgen,	is	het	van	belang	om	aan	te	haken	bij	het	
parkeerbedrijf van Doetinchem en de samenwerking 
te vergroten. Op die manier kunnen de belangen 
van vastgoedeigenaren verankerd worden in het 
parkeerbeleid. 

6. Duurzaamheid

KPI:	In	2023	zijn	er	minstens	3	
verduurzamingsprojecten	of	pilots	van	de	grond	
gekomen. 

Verduurzaming	van	onder	andere	mobiliteit,	
afvalverwerking	en	gebouwenbeheer	zijn	aspecten	
die ook in de binnenstad van Doetinchem spelen 
en moeten worden opgepakt. Bovendien stelt de 
overheid ook nadere eisen aan vastgoed in relatie 
tot	duurzaamheid,	waardoor	dit	thema	direct	is	
verbonden aan de verhuurbaarheid van panden. 

Wat willen we bereiken?
•		Het	verduurzamen	van	de	binnenstad

Wat gaan we doen?
•		Maatregelen	treffen	om	collectief	de	bedrijfsvoering	
te	verduurzamen.	Denk	bijvoorbeeld	aan	
gezamenlijke	inkoop	van	afvalbeheer,	
energiebeheer	of	het	gebruik	van	restwarmte,	
warmtepompen	of	zonnepanelen	op	daken.	Ook	het	
verstrekken van goede informatie over dergelijke 
mogelijkheden. Achterliggend doel is het rendement 
op panden te verbeteren. Er liggen mogelijkheden 
om aan te sluiten bij gemeentelijke initiatieven. 

Doelstelling: 
Het verbeteren van de bereikbaarheid, 
parkeergelegenheden en vindbaarheid van de 
binnenstad

Doelstelling: 
Het vergroten van de duurzaamheid van de 
binnenstad
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7. Marketing en promotie

KPI:	Promotieprogramma	‘LKKR	Doetinchem’	verder	
uitrollen	voor	bezoekers	en	de	ontwikkeling	van	een	
extra programma voor ondernemers (business to 
business)

Doetinchem heeft onlangs het nieuwe beeldmerk 
‘LKKR	Doetinchem’	gelanceerd.	Aan	de	hand	van	
dit beeldmerk wil de binnenstad van Doetinchem 
kenbaar	maken	wat	zij	allemaal	te	bieden	heeft,	zowel	
op	het	gebied	van	aanbod,	evenementen	en	sfeer.	
Het uiteindelijk doel van de promotiestrategie is om 
meer	bezoekers	naar	de	binnenstad	te	krijgen.	Het	
breed uitdragen van het beeldmerk is daardoor van 
belang. 

Naast	het	aantrekken	van	bezoekers,	is	het	voor	
vastgoedeigenaren tevens van belang om de 
promotie gericht op het aantrekken van nieuwe 
ondernemers (business to business) uit te werken. 
Hierbij	zijn	eventueel	ook	mogelijkheden	om	aan	te	
haken	bij	de	beeldmerk	‘LKKR	Doetinchem’.	

Wat willen we bereiken?
•		Aantrekken	van	bezoekers	uit	Doetinchem	en	de	

regio
•		Het	vergroten	van	de	herkenbaarheid	van	de	

binnenstad
•		Aantrekken	van	nieuwe	ondernemers	
•		Versterken	van	de	positie	van	Doetinchem	om	op	

die manier landelijke formules aan te trekken
•		Het	creëren	van	een	unieke	beleving	voor	
bezoekers	in	de	binnenstad

Wat gaan we doen?
•		Het	aanbod	aan	winkels,	horeca	en	vermaak,	
de	gastvrijheid	en	de	beleving	zorgen	samen	
voor een aantrekkelijk geheel. Om meer 
bezoekers,	investeerders	en	ondernemers	naar	
de	binnenstad	te	trekken,	is	het	van	belang	om	

het	‘verhaal	van	Doetinchem’	uit	te	dragen.	Een	
sterk	merk	zorgt	namelijk	ook	voor	een	positieve	
ontwikkeling in relatie tot de verhuurbaarheid en 
waardeontwikkeling van het vastgoed. 
Vanuit	het	vastgoed	kan	hier	financieel	worden	
bijgedragen om het beeldmerk te promoten onder 
de	bewoners	van	Doetinchem,	de	buurgemeenten	
en	nieuwe	doelgroepen	uit	de	aangrenzende	
Nederlandse	en	Duitse	regio’s	en	het	beeldmerk	
lading	te	geven.	Gezamenlijk,	met	ondernemers	
en	gemeente,	zal	er	geïnvesteerd	moeten	
worden	in	het	ontwikkelen	van	promotiemateriaal,	
bijvoorbeeld	in	een	ansichtkaart	voor	bezoekers	
om mee te nemen en te versturen naar 
bekenden,	een	duurzame	boodschappentas,	
een	sticker,	inpakpapier,	stempel,	sleutelhanger,	
promotieboekje,	etc.	Ook	een	promotiefilmpje	is	
van	waarde	richting	consument	én	aantrekken	
van	nieuwe	ondernemers,	zie	bijvoorbeeld	het	
filmpje	van	de	Bloemerstraat	in	Nijmegen	waarin	
ondernemers	zich	voorstellen	en	uitleggen	waarom	
zij	in	de	Bloemerstraat	zitten	om	bezoekers	en	
potentiele ondernemers nieuwsgierig te maken en 
te enthousiasmeren. 

•		Opzetten	van	een	promotiestrategie	gericht	op	
het aantrekken van nieuwe ondernemers (business 
to	business)	en	het	uitdragen	van	deze	strategie,	
bijvoorbeeld door het presenteren van Doetinchem 
op	beurzen	(o.a.	Provada)	etc.	Het	gaat	hierbij	
niet alleen om het aantrekken van unieke lokale 
ondernemers,	maar	ook	de	grote	landelijke	namen	
die Doetinchem aan haar binnenstad wil verbinden. 

•		Het	bijdragen	aan	de	organisatie	van	unieke	
evenementen in de binnenstad om daarmee meer 
bezoekers	richting	de	binnenstad	te	trekken	en	de	
verblijfsduur te verlengen. Hierbij dient nadrukkelijk 
de	samenwerking	worden	opgezocht	met	de	
ondernemers in de binnenstad en de organisatie 
van	bestaande	evenementen.	Door	hier	financieel	
aan bij te dragen kan de organisatie van dergelijke 
evenementen verder geprofessionaliseerd worden 
of	kunnen	nieuwe,	innovatieve	initiatieven	worden	
ondersteund. 

Doelstelling: 
Het versterken van de lokale en regionale 
positie van	de	binnenstad,	voor	bezoekers	en	
ondernemers
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In dit hoofdstuk is de begroting voor 2019 uitgewerkt. 
De inkomsten en uitgaven worden toegelicht aan de 
hand van de begroting. 

5.1 Hoogte van het bedrag 
Iedere vastgoedeigenaar in de binnenstad van 
Doetinchem	(zie	gebiedsafbakening	in	hoofdstuk	
2)	gaat	per	jaar	per	WOZ-object	(per	pand,	alleen	
niet-woningen worden meegenomen) een bijdrage 

betalen. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage bepaald 
door de vereniging van vastgoedeigenaren (VVVD). 
Dit	levert	een	totaalbudget	op	van	€	190.000,-.	

5.2 Uitgaven
Onderstaand is themagewijs een toelichting gegeven 
op	de	uitgaven	die	zijn	opgenomen	in	de	begroting.	

Hoofdstuk 5

UITWERKING JAARPROGRAMMA 2019

Foto:	Lkkr	Doetinchem
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Begroting 2019

2019 Onderdeel 
Binnenstad 

Bedrijf
1. Samenwerken en belangenbehartiging van en voor vastgoedeigenaren
Communicatie
Kennisbijeenkomsten
Onderzoeken	mogelijkheden	Doetinchemse	Ontwikkelings	Maatschappij

€	8.000,-
€	3.000,-
€	10.000,-		

2. Aanbod, leegstand en ondernemerschap 
Visie
Pandenbank
Acquisiteur
Leegstandsbestrijding	/	-maskering
Organisatie Sprinkplankwinkel

€	5.000,-
€	6.000,-
€	25.000,-
€	7.000,-
€	10.000,-

*
*
*
*
*

3. Compacte binnenstad
Stimuleringsregeling compacte binnenstad €	18.000,- *

4. Woon- en verblijfsfunctie van bewoners en bedrijven
Stimulering wonen
Vergroenen 
Gebiedsbudget

€	8.000,-
€	5.000,-
€	12.000,-

* 
*
*

5. Bereikbaarheid, parkeren en vindbaarheid
Parkeren	onderzoek
Stimulans parkeren 

€	5.000,-
€	5.000,-

*
*

6. Duurzaamheid
Stimulering	duurzaamheid €	10.000,- *

7. Marketing en promotie
Marketing €	5.000,- *

Overig
Organisatiekosten (o.a. secretariaat)
Perceptiekosten
Onvoorzien

€	40.000,-
€	5.000,-
€	3.000,-

* (gedeeltelijk)
 

Totaal €	190.000,-	
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In 2019 worden de volgende projecten opgepakt 
vanuit de BIZ vastgoedeigenaren.

Samenwerken en belangenbehartiging
•		Voor	de	communicatie	tussen	vastgoedeigenaren	
en	het	faciliteren	van	deze	communicatie	is													
€	8.000,-	gereserveerd.

•		Voor	de	organisatie	van	kennisbijeenkomsten	is	
€	3.000,-	gereserveerd.	

•		Voor	het	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	van	
de Doetinchemse Ontwikkelings Maatschappij is     
€	10.000,-	gereserveerd.

Aanbod, leegstand en ondernemerschap
•		Er	wordt	€	5.000,-	gereserveerd	voor	het	uitwerken	

van de ruimtelijkfunctionele visie op de binnenstad. 
Dit wordt in samenwerking met ondernemers en 
gemeente opgepakt.

•		Er	wordt	€	6.000,-	gereserveerd	voor	het	opstarten	
van een pandenbank.

•		Er	wordt	€	25.000,-	gereserveerd	voor	het	
aanstellen van een acquisiteur die succesvol aan de 
slag gaat op het vlak van leegstandsbestrijding.

•		Voor	ondersteunende	maatregelen	op	dit	gebied	
wordt	tevens	€	7.000,-	gereserveerd.	

•		Voor	de	organisatie	van	een	‘springplankwinkel’	
voor	startende	ondernemers	wordt	€	10.000,-	
gereserveerd. 

Compacte binnenstad
•		Er	wordt	een	bedrag	van	€	18.000,-	gereserveerd	

om verplaatsingen en transformaties in het kader 
van de compacte binnenstad te stimuleren.  

Woon- en verblijfsfunctie
•		Voor	het	stimuleren	van	wonen	en	het	

transformeren van vastgoed wordt een budget van 
€	8.000,-	gereserveerd.	

•		Voor	het	vergroenen	van	de	binnenstad	is	
€	5.000,-	beschikbaar.	Hierbij	wordt	samengewerkt	
met gemeente en ondernemers. 

•		Voor	het	mogelijk	maken	van	activiteiten	
georganiseerd	door	bewoners,	ondernemers	en/of	
vastgoedeigenaren is een budget van 
€	12.000,-	gereserveerd	wat	gebiedsgericht	kan	

worden	ingezet,	naar	ratio	van	het	aantal	panden	in	
het gebied.  

Bereikbaarheid, parkeren en vindbaarheid
•		Voor	het	opstarten	van	een	onderzoek	naar	

de parkeertevredenheid en parkeercapaciteit in de 
binnenstad	wordt	€	5.000,-	gereserveerd.	Dit	wordt	
opgepakt in samenwerking met de ondernemers en 
gemeente. 

•		Voor	het	vergroten	van	de	aantrekkelijkheid	van	
Doetinchem en het verlengen van de verblijfsduur 
wordt	€	5.000,-	gereserveerd	voor	activiteiten	ter	
verhoging van de aantrekkelijkheid van het parkeren 
in	de	binnenstad,	zoals	het	beschikbaar	stellen	van	
uitrijkaarten.  

Duurzaamheid
•		Er	wordt	een	bedrag	van	€	10.000,-	gereserveerd	
om	duurzaamheid	van	het	vastgoed	te	stimuleren.	

Marketing en promotie
•		Er	wordt	€	5.000,-	gereserveerd	om	in	

samenwerking met gemeente en ondernemers de 
marketingstrategie	uit	te	rollen,	waarbij	specifieke	
aandacht is voor promotie business-to-business. 

Overig
•		Er	wordt	€	40.000,-	gereserveerd	voor	

organisatiekosten. 
•		Er	wordt	€	3.000,-	gereserveerd	voor	onvoorziene	

kosten. 
•		Binnen	de	begroting	dient	tevens	rekening	te	

worden gehouden met perceptiekosten.
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Hoofdstuk 6

ORGANISATIE
6.1 Vereniging BIZ Vastgoed
Voor	vastgoedeigenaren	wordt	de	BIZ	als	een	zeer	
belangrijk	middel	gezien	om	zich	onderling	sterker	te	
verenigen met als doel op professioneel strategisch 
niveau aan tafel te komen om de ontwikkeling van 
de binnenstad verder vorm te geven samen met 
gemeente,	ondernemers	en	andere	partijen.	Als	
vastgoedeigenaar	staat	u	zelf	aan	het	roer	binnen	
de BIZ. De vereniging BIZ Vastgoed beheert de 
BIZ-gelden en is formeel opdrachtgever voor 
de activiteiten die met de BIZ-gelden worden 
uitgevoerd. 

Oprichting Vereniging
Ter	voorbereiding	op	de	BIZ	is	het	van	belang	dat	
er een vereniging wordt opgericht voor de BIZ voor 
vastgoedeigenaren. Het statutaire doel van de 
vereniging is in overeenstemming met de activiteiten 
zoals	beschreven	in	artikel	1	lid	2	van	de	wet	op	de	
Bedrijven	Investeringszones.	Om	controleerbaarheid	
en	draagvlak	te	verzekeren,	wordt	de	vereniging	
uitsluitend voor de uitvoering van de BIZ opgericht. 

Jaarlijkse verantwoording
Per jaar wordt rekening en verantwoording afgelegd 
over de uitgaven voor de uitvoering van de 
activiteiten	in	het	voorafgaande	jaar.	Ook	zorgt	de	
vereniging ervoor dat alle leden kosteloos kennis 
kunnen	nemen	van	de	begroting,	de	rekening	en	de	
verantwoording. 

Inzicht en participatie middels bijeenkomsten 
Na de invoering van de BIZ wordt iedere 
bijdrageplichte	gevraagd	of	hij/zij	op	vrijwillige	
basis lid wil worden van de vereniging (gratis). 
Een keer per jaar wordt er door de vereniging 
een	bijeenkomst	georganiseerd	om	enerzijds	
rekening en verantwoording af te leggen aan de 
bijdrageplichtigen	en	anderzijds	inzicht	te	geven	
in	de	plannen	rondom	projecten	en	activiteiten,	
zodat	bijdrageplichtigen	inspraak	kunnen	leveren	
(Ledenvergadering).	Tijdens	de	ledenvergadering	
wordt gestemd over de plannen en activiteiten voor 
het komende jaar. Hierbij heeft ieder pand 1 stem.

6.2 VVVD en Vereniging BIZ Vastgoed
De VVVD vormt de organisatie (vereniging) van 
vastgoedeigenaren.	De	VVVD	zal	als	vereniging	
blijven voortbestaan. De activiteiten vanuit de 
VVVD	zullen	sterk	worden	verminderd	omdat	die	
voor een belangrijk deel worden uitgevoerd door 
de Vereniging BIZ Vastgoed Doetinchem. Doordat 
de	oude	vereniging	(VVVD)	wel	blijft	voortbestaan,	
blijft het mogelijk om activiteiten buiten het BIZ-
gebied uit te voeren. De leden van de VVVD worden 
gevraagd om ook lid te worden van de vereniging 
BIZ Vastgoed. 

Foto: Gemeente Doetinchem
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6.3 Vereniging BIZ Vastgoed en Binnenstad 
Bedrijf
Een	bezoeker	of	bewoner	bekijkt	de	binnenstad	
van Doetinchem als een geheel. In relatie tot 
het vergroten van de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad	van	Doetinchem,	het	aantrekken	van	
meer	bezoekers	en	het	creëren	van	een	positieve	
waardeontwikkeling van het vastgoed is het van 
belang	om	de	binnenstad	als	geheel	te	benaderen,	
niet als losse delen. Dit vraagt om een eenduidige 
aansturing en communicatie. Zonder professionele 
en bedrijfsmatige aansturing is dit onmogelijk. De 
toekomst van een bruisende binnenstad begint dan 
ook	bij	een	organisatie	die	deze	regie	en	aansturing	
mogelijk maakt: het Binnenstad Bedrijf. Samen koers 
bepalen en het bepalen van het rendement. 

Ondanks dat het rendement voor iedere partij van de 
binnenstad	niet	overeenkomstig	zal	zijn	(bijvoorbeeld	
ondernemers	zijn	gericht	op	meer	bezoekers	
en	het	creëren	van	een	hogere	omzet,	terwijl	
vastgoedeigenaren belang hebben bij ondernemers 
die	zich	willen	vestigen	in	de	binnenstad	en	de	
ontwikkeling	van	vastgoedrendement),	zorgt	een	
gezamenlijke	investeringskracht,	focus	en	aansturing	
uiteindelijk voor een goed functionerende binnenstad 
waaruit	iedere	partij	zijn/haar	rendement	kan	halen.	

Zoals beschreven hebben de ondernemers 
(Ondernemersfonds),	de	gemeente	en	de	
vastgoedeigenaren (VVVD) onlangs een 
intentieverklaring getekend voor de oprichting 
van	het	Binnenstad	Bedrijf,	met	als	doel	het	
bundelen van krachten en versterken van 
de	samenwerking.	De	doelstelling	van	deze	
samenwerking is het versterken van de lokale en 

regionale concurrentiepositie van de binnenstad 
van Doetinchem. Door te investeren in projecten en 
activiteiten wil het Binnenstad Bedrijf meer lokale 
en	regionale	bezoekers	aan	zich	binden	en	meer	
bedrijvigheid naar Doetinchem halen. Sport en 
Cultuur	zullen	ook	deelnemen	aan	het	Binnenstad	
Bedrijf.	Zij	vormen	geen	financiele	partner	in	het	
bedrijf en hebben een adviserende rol. 

Het	Binnenstad	Bedrijf	zal	namens	de	collectieven	
van vastgoedeigenaren en ondernemers de lobby 
voeren en tevens onderwerpen agenderen bij 
o.a.	gemeente,	provincie	en	het	collectief	van	
ondernemers. Uiteindelijk is het doel om samen 
stappen te maken die ten goede komen aan de 
binnenstad en waar de gehele binnenstad van 
profiteert.	

Binnen	het	bedrijf	zijn	de	drie	partijen	aandeelhouder	
en	leveren	zij	allen	een	gelijke	financiële	bijdrage.	
Deze	investering	vanuit	de	gemeente	slaat	los	
van de overige taken. Door middel van nadere 
afspraken,	die	worden	vastgelegd	in	een	Service	
Level	Agreement	(SLA),	blijven	de	algemene	taken	
en verantwoordelijkheden om de openbare ruimte 
aantrekkelijk,	schoon	en	veilig	te	houden	tot	de	
verplichting van de gemeente Doetinchem behoren. 
De investering vanuit de gemeente Doetinchem in 
het Binnenstad Bedrijf vormen daardoor aanvullende 
investeringen,	bovenop	de	taken	van	de	gemeente.	

Het	beschikbare	budget	zal	worden	geïnvesteerd	in		
de	versterking	van	de	binnenstad.	Gezamenlijk	zal	
worden bepaald  welke projecten worden opgepakt. 
Voor de uitvoering van de projecten en activiteiten 
zal	worden	gewerkt	met	verschillende	werkgroepen	

VVVD Vereniging BIZ Vastgoed
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Figuur: Organisatiestructuur BIZ

Foto: Gemeente Doetinchem
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met een vertegenwoordiging van de verschillende 
aandeelhouders van het bedrijf. De werkgroepen 
worden aangestuurd door een centrale regisseur. De 
doelstelling van de vastgoedpartijen is het behartigen 
van de belangen van de vastgoedeigenaren binnen 
het	bedrijf	en	de	mogelijkheid	creëren	om	mee	te	
kunnen beslissen over de investeringen. Uiteindelijk 

met als doel het vergroten van de verhuurbaarheid 
en de waarde van het vastgoed. Om dit te bereiken 
is het van belang om een volwaardig partner te 
zijn	binnen	het	bedrijf	en	te	participeren	in	de	
verschillende werkgroepen. 
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Figuur: Organisatiestructuur Binnenstad Bedrijf
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COLOFON

Dit meerjarenplan is een uitgave van VVVD.

Dit businessplan is tot stand gekomen met medewerking van:
Advies   Nienke van Gerwen (BRO)
   Marjolein Dikmans (BRO)
  Peter Brouwer (Retail Raad en Daad) 
Vormgeving  BRO
Fotografie		 Maurice	Hollmann,	Jan	Ruland	van	den	Brink	en	Jolande	van	der	Kemp,	BRO,	VVVD	

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan: secretariaat@vvvd.nl

Foto: Jan Ruland van den Brink en Jolande van der Kemp

Foto: Gemeente Doetinchem


