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Ondernemers vragen voortzetten Bedrijveninvesteringszone Waarderpolder 

 

De gemeente Haarlem wil voor ondernemers in de Waarderpolder voor de tweede achtereenvolgende 

keer een Bedrijveninvesteringszone instellen. De ondernemers, verenigd in de IKH, hebben de 

gemeente hierom gevraagd vanwege de goede ervaringen met de huidige BIZ. De BIZ Waarderpolder 

loopt eind dit jaar af. De nieuwe BIZ gaat na instemming van de gemeenteraad en een positieve 

uitkomst van de draagvlakmeting gelden voor de periode 2017-2021. 

 

De collectieve beveiliging van de Waarderpolder is de belangrijkste dienst van Parkmanagement 

Waarderpolder. Deze en andere diensten op het gebied van de veiligheid van het bedrijventerrein 

worden gefinancierd uit een ondernemersfonds dat is georganiseerd in de vorm van een 

Bedrijveninvesteringszone – kortweg BI-zone of BIZ. De BIZ Waarderpolder is van kracht sinds 1 

januari 2012. Met de BIZ Waarderpolder 2012-2016 beschikt Haarlem over de grootste BIZ van 

Nederland.  

Door het aanwijzen van een BIZ Waarderpolder 2017-2021 maakt de gemeenteraad het voor de 

ondernemers van het bedrijventerrein mogelijk om via een ondernemersfonds gezamenlijk te 

investeren in het gebied. De Wet op de Bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat alle 

ondernemers in de BI-zone Waarderpolder daar aan meebetalen en er geen free riders zijn. 

Naast Veiligheid heeft de BIZ Waarderpolder in de periode de 2017-2021 ook de speerpunten 

Kwaliteit & Uitstraling en Samenwerking. Veiligheid blijft het grootste thema. Het toevoegen van 

nieuwe thema’s aan de BIZ biedt in de toekomst ruimte voor extra activiteiten voor het versterken van 

het ondernemersklimaat op een aantrekkelijk en modern bedrijventerrein.  

 

Om een Bedrijven Investering Zone te mogen instellen heeft de Wet op de Bedrijveninvesteringszones 

als voorwaarde gesteld, dat er eerst een draagvlakmeting wordt uitgevoerd. Nadat de raad positief 

heeft ingestemd met het raadsbesluit en de verordening wordt er in het najaar een draagvlakmeting 

gehouden in de Waarderpolder. 

 

 

 


