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Voorwoord
Het Damrak is voor velen een eerste ontmoeting met de stad. Op het Damrak ontluikt Amsterdam en
liggen vele verborgen schoonheden. De historie van Amsterdam is nog duidelijk zichtbaar in alle
schitterende gebouwen en de vele verhalen van ondernemers die al jaren op het Damrak zitten.
De meesten kennen het Damrak van de souvenirs en de lekkerste patat en als het begin van de Rode
Loper. Maar het Damrak biedt ook cultureel en attractief vermaak, hoogwaardige hotels, een
warenhuis, boetiekjes en restaurants in allerlei soorten. We hebben water, een plein en karakter, alles
voor een prachtig Entree van de stad.
In 2018 zal Biz Ondernemersvereniging Damrak-Beursplein zich wederom inzetten voor het
gemeenschappelijke belang van dit prachtige gebied. 2018 wordt een jaar van vernieuwing, waarin het
Beursplein wordt opgeleverd en de Noord Zuidlijn zal gaan rijden. De nieuwe samenwerking met de
omliggende straten, het Paleiskwartier, zal het onze straat en al onze parels, nog beter op de kaart gaat
zetten voor de Amsterdammer en alle andere bezoekers.
Ontdek het Damrak, ontmoet Amsterdam.

1.

Gebiedsafbakening

Het BIZ-gebied van BIZ Ondernemersvereniging Damrak - Beursplein omvat het gebied dat is
aangegeven op de onderstaande kaart:

De adressen die in dit gebied vallen zijn:
Damrak 1 t/m 387
Prins Hendrikkade 46,47a
Haringpakkersteeg 1, 4, 8
Oudebrugsteeg 9,13,21, 22, 23, 24, 25
Beurspassage 12
Zoutsteeg 1, 3, 4, 6, 7, 8
Beursplein 1 t/m 15
Dam 1, 2

2.

Ambitie & Doelstellingen

Algemene lange termijn ambities die wij met de BIZ willen bereiken hebben wij in het BizPlan 20172021 omschreven en zijn:
▪
▪
▪
▪
▪

Het versterken van ondernemersklimaat; bevorderen van onderlinge cohesie
Het realiseren van een representatief entree tot de stad voor bezoekers, ondernemers en
Amsterdammers
Profilering van het gebied als Entree van de stad
Optimaliseren van bereikbaarheid van het gebied
Verlengen bezoekersduur in het gebied

Deze ambities zijn te vertalen naar 6 doelstellingen in willekeurige volgorde:
1.

Versterken van het ondernemersklimaat.
Brede vertegenwoordiging van de ondernemers in de straat. Bevorderen van de onderlinge cohesie
waarin ondernemer elkaar kennen als goede buur en samenwerken waar mogelijkheden liggen.

2.

Stimuleren van een aantrekkelijke openbare ruimte.
Het gebied dient aantrekkelijk en representatief te zijn. Dit is een basisvoorwaarde voor bezoekers,
bewoners en ondernemers. De biz is gesprekspartner voor gemeente en marktpartijen.

3.

Bevorderen van de veiligheid in het gebied.
Het gebied dient veilig te zijn zodat bezoekers, bewoners en ondernemers zich op hun gemak voelen.

4.

Stimuleren van economische versterking, de aantrekkelijkheid van het gebied.
De buurt dient aantrekkelijk genoeg te zijn om te bezoeken en langere tijd te verblijven

5.

Optimaliseren van de bereikbaarheid.
Ondanks de toenemende drukte dient het gebied goed bereikbaar te blijven.

6.

Versterken van het imago, bevorderen van marketing.
Versterken van het imago als straat en als gebied door middel van promotie en
marketingactiviteiten.
Onze doelstellingen zijn te allen tijde complementair aan de activiteiten die de gemeente reeds
uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen, dat de BIZ-activiteiten nooit de
activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

3.

Activiteiten

De zes doelen van de BIZ zijn te specificeren naar activiteiten die we voor 2018 zullen gaan uitvoeren.
Deze activiteiten zullen een voortgang zijn op de activiteiten van 2017. Sommige activiteiten zullen
direct zichtbaar zijn in het kostenoverzicht maar er zal ook veel tijd en aandacht uitgaan naar
activiteiten die niet direct zichtbaar zijn in de begroting, zoals de communicatie en de lobby in het
belang van de doelstellingen.
Hieronder omschrijven we per doelstelling de activiteiten van 2018.

1.

Versterken ondernemersklimaat

Samenwerken, participeren en elkaar kunnen vinden als goede buur stimuleren we als BIZ. Daarbij
hoort ook een identiteit en zichtbaarheid als straat in zijn geheel. In 2017 hebben we een goed begin
gemaakt met een nieuw logo en slogan, een nieuwe website en diverse activiteiten voor
ondernemers. Nu de basis staat, zullen onze activiteiten zich vooral richten op de communicatie, het
verbinden en lobbyen voor en namens de ondernemers in onze BIZ.
Daarbij organiseren we ook activiteiten om elkaar beter te leren kennen.
- Een gezamenlijke schouw lopen
- Klankbordgroep, deze zal 2x per jaar samenkomen
- Het organiseren van een Zomerborrel/lunch
- Organiseren van een Nieuwjaarsvaart
Ook zullen we de samenwerking versterken met onze stakeholders
- De BIZ zal regelmatig contact onderhouden met team 1012 van de gemeente,
- Actief deelnemen in overleggen die betrekking hebben op de straat
- Samenwerken met andere straten in de vorm van het Paleiskwartier

2.

Stimuleren van een aantrekkelijke openbare ruimte
Het Damrak is de Entree van de stad, voor velen een eerste ontmoeting met Amsterdam.
Dagelijks lopen er duizenden mensen over onze Rode Loper en het intensieve gebruik brengt veel
extra aandachtspunten met zich mee. Onze activiteiten zullen voornamelijk gericht zijn op de
verzorging van de straat. In verschillende projecten hebben we een trekkersrol die we ook in 2018
weer zullen voortzetten.
Beheer
- De BIZ ziet toe op de monitoring en bewaking van de uitvoering van het beheerplan. De
straatmanager loopt hiervoor onder andere elke 6 weken een schouw met gemeente, politie en
handhaving.
- Sneeuw en ijsvrij houden van de stoepen in de wintermaanden.
Afval:
- De BIZ (toen nog OV) is in 2016 gestart met het veranderen van de methodiek voor het ophalen
van het bedrijfsafval. Zodat het bedrijfsafval minder lang en minder vaak op straat staat,
waardoor de rijbewegingen verminderen en de straat schoner wordt.
- De BIZ zal meewerken aan initiatieven om zwerfvuil tegen te gaan.

3.

Bevorderen van de veiligheid in het gebied.
De drukte brengt ook een aandachtpunten met zich mee op veiligheidsgebied. Niet alleen de
bezoeker maar ook de ondernemers horen zich veilig te voelen in het gebied. We vinden veiligheid
enorm belangrijk maar het is een taak van de overheid om hiervoor fysieke maatregelen dan wel
investeringen te doen. Als BIZ zullen we wel een rol spelen in de organisatorische kant.
Veiligheidsinitiatieven:
- De straatmanager organiseert de werkgroep hotspot Damrak – Dam. Hierin worden
veiligheidsissues besproken met de 11 grootste ondernemers in het gebied. In de hotspot is een
crisisnetwerk opgezet die altijd up to date zal zijn.

4.

-

We zullen een actieve rol spelen in de dialoog tussen ondernemers en overheid over te nemen
maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen, of het beperken van de negatieve
gevolgen er van.

-

Er is een calamiteitenplan opgesteld voor het Damrak, samen met een Damrak Alert groep voor
ondernemers. De BIZ zal dit plan verder ontwikkelen en de Damrak Alert actief onderhouden.

-

Faciliteren van cursussen op het gebied van veiligheid. De cursus Alert aan het werk zullen we
aanbieden aan ondernemers die meer willen leren over veiligheid in hun onderneming.

-

De straatmanager loopt elke 6 weken een schouw met gemeente, politie, en handhaving.

-

De stegen tussen het Damrak en de Nieuwendijk worden als onveilig en vies ervaren. De BIZ zal
samen met de Nieuwendijk actief deelnemen in het projectteam Stegenmuseum.

Stimuleren van economische versterking, aantrekkelijkheid van het gebied.
Het Damrak heeft sinds de aanleg van de Rode Loper een ware metamorfose ondergaan. De Biz zal
activiteiten uitvoeren om de structuur van Rode Loper te waarborgen en het gebied als geheel
aantrekkelijk te maken om langer in te verblijven.
- De BIZ neemt deel aan de werkgroep Straatgerichte aanpak.
- Tijdens de feestperiode zullen we de straat voorzien van eenduidige sfeerverlichting, voor 2018 is er
een extra bedrag opgenomen voor komende wijzigingen in de installatie, dan wel het Beursplein.
- In samenwerking met het Paleiskwartier zullen we verschillende plaatselijke activiteiten
organiseren.
- De Biz heeft deelname in het project Stegenmuseum. Dit project zal in 2018 verder worden
ontwikkeld en de eerste steeg zal worden uitgewerkt indien alle lichten op groen staan bij de
gemeente.

5.

Optimaliseren van bereikbaarheid
Ondanks de toenemende drukte en alle bouwwerkzaamheden dient het gebied goed bereikbaar te
blijven. De herinrichting rond het Stationseiland en de aanleg van een fietsparkeergarage onder het
Beursplein zullen grote veranderingen teweeg brengen op het Damrak.

6.

-

De biz zal actief betrokken zijn bij de veranderingen rond de werkzaamheden en de
ondernemers mede informeren over de werkzaamheden.

-

Betrokken zijn bij het optimaliseren bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

-

Bevorderen van het zo snel mogelijk komen tot een genormaliseerde situatie na oplevering
fietsenstalling m.b.t. fietsparkeren op de openbare weg.

-

Betrokken zijn bij optimaliseren begaanbaarheid van de voetganger.

Versterken van het imago, bevorderen van de marketing
De BIZ neemt actief deel aan het Paleiskwartier. Dit is een samenwerking tussen de straten Damrak,
Dam, Rokin, Kalverstraat en Nieuwendijk. Het gebied als geheel versterkt elkaar echter blijft elke
straat wel haar eigen identiteit behouden. Het Paleiskwartier heeft in 2017 opgestart en heeft een
bijdrage van iedere straat nodig om de werkzaamheden te kunnen voortzetten.
Daarnaast willen we ook als Damrak een jaarlijks terugkerend evenement organiseren waarbij een
traditie zal ontstaan. Het is nog niet duidelijk wat dit precies zal gaan inhouden echter reserveren we
hier wel een bedrag voor.
-

Actief deelnemen en lid zijn van het Paleiskwartier waarin we ons branden als gebied.
Aansluiten bij evenementen dan wel zelf een evenement organiseren.
Laden van eigen communicatiekanalen met gebiedsinformatie/ actualiteiten.

Algemene activiteiten
De BIZ heeft een aantal jaarlijkse algemene activiteiten en verplichtingen.
-

Inzet van een straatmanager
Deelname aan ondernemersbijeenkomsten
Het houden van bestuursvergaderingen
Een overlegstructuur met de gemeente op specifieke onderwerpen
Bijwonen van bijeenkomsten van alle relevante organisaties en stakeholders
Het houden van een ALV, twee keer per jaar
Jaarverslag maken van het voorafgaande jaar
Jaarplan maken van het komende jaar
De nodige subsidies aanvragen.
Het openbaar aanbieden van de nodige informatie voor de leden

4.

Begroting 2018

Inkomsten
De door de gemeente uit te keren BIZ-subsidie bestaat uit de opbrengst van de heffing onder de
heffingsplichtigen, verminderd met de perceptiekosten (2,5%) die de gemeente rekent. De BIZsubsidie is niet met btw belast.
Alle ondernemers werkzaam in een onroerende zaak gekarakteriseerd als niet-woning, vallend
binnen de BIZ. Dit kan op de begane grond zijn maar ook op een verdieping. Onder onroerende zaak
wordt verstaan, winkel, kantoor, restaurant/café, hotel, bedrijf, parkeergarage, ambulante handel
welke vallen in de WOZ-administratie.
Heffing per WOZ-categorie
a.

€ 150.000 of minder:

€ 650,-

b.

vanaf € 150.001 tot € 250.000:

€ 650,-

c.

vanaf € 250.001 tot € 500.000:

€ 650,-

d.

vanaf € 500.001 tot € 750.000:

€ 650,-

e.

vanaf € 750.001 tot € 1.000.000:

€ 650,-

f.

vanaf € 1.000.001 tot € 1.500.000:

€ 650,-

g.

vanaf € 1.500.001 tot € 2.000.000:

€ 850,-

h.

vanaf 2.000.001 tot € 4.000.000:

€ 1150,-

i.

vanaf 4.000.001 tot € 8.000.000:

€ 1150,-

j.

vanaf € 8.000.001:

€ 1150,-

Ondernemers in het BIZ gebied met de hoofdingang in een van de stegen aan het Damrak betalen de
helft van het heffingsbedrag het verschil zal na goedkeuring van het bestuur door de biz worden
terugbetaald.
Coulance regeling: Ondernemers die meerdere BIZ heffingen krijgen voor het pand waarop de
onderneming wordt gevoerd hebben een maximum bijdrage van €1500,- aan de BIZ. Het verschil zal
na goedkeuring van het bestuur door de biz worden terugbetaald.
Heeft een ondernemer twee of meerdere ondernemingen in verschillende panden dan geldt er geen
maximum van €1500,- en geschiet de bijdrage volgens de vastgestelde heffing
In geval van leegstand op de peildatum wordt niet de gebruiker, maar de eigenaar van de
bedrijfsruimte belast. Zodra het pand weer verhuurd of verkocht is, zal in het daarop volgende jaar de
nieuwe gebruiker worden belast.
In geval van tussentijds vertrek van ondernemer of eigenaar uit het BIZ gebied, krijgt men geen geld
terug van de vereniging.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.damrakbeursplein.amsterdam
Uitgaven
De uitgaven hebben betrekking op de in dit BIZ-plan genoemde activiteiten. Daarnaast heeft de BIZ
Damrak Beursplein te maken met interne kosten zoals het secretariaat, bestuurskosten en andere
onkosten. De begroting bevat een buffer van 5%.

Begroting Activiteiten 2018
Begroting BIZ Plan

Begroting

2017-2021

2018

INKOMSTEN
Biz Heffing

€ 104.775,00

108.225,00

Biz coulance regeling

€ -7.465,00

-11.300,00

Subsidie straatmanager

€ 11.850,00

13.500,00

Nog niet bekend

0,00

€ 4.000,00

0,00

€ 113.160,00

110.425,00

Andere Subsidies
Vrijwillige bijdragen van eigenaren
Totaal
Batig Saldo 2017

PM

UITGAVEN
Per doelstelling
1) Ondernemersklimaat

€ 5.000,00

- Zomerborrel /Nieuwjaarsvaart

2) Openbare ruimte

2.000,00

€ 12.500,00

- Sneeuw en ijsvrij houden stoepen

6.000,00

- Afval/ schoon

3.000,00

3) Veiligheid

€ 5.000,00

- Veiligheidscursus Alert aan het werk

1.500,00

- Stegenmuseum

5.000,00

4) Aantrekkelijkheid

€ 25.000,00

- Sfeerverlichting incl. stroomkosten ect.

5) Bereikbaarheid

6) Marketing

28.000,00

€ 2.500,00

2.500,00

€ 20.000,00

- Deelname aan het Paleiskwartier

10.000,00

- Evenementen

10.000,00

- Kosten website, social media activiteiten

1000,00

Algemene kosten
Organisatie en administratiekosten

€ 2.000,00

2.000,00

€ 33.300,00

34.000,00

Perceptiekosten gemeente 2,5%

€ 2.620,00

Is al verrekend

Reservemarge over biz subsidie bedrag 5%

€ 5.240,00

5.411,00

€ 113.160,00

110.411,00

Straatmanagement

Totaal

