Jaarverslag BBR 2017.
Een goed ondernemersklimaat is het uitgangspunt in het beleid van de BBR.
Samenwerking met lokale- en regionale overheid is de daarbij van belang.
Met zaken zoals; bereikbaarheid, openbaar vervoer, veiligheid, planologische
ontwikkelingen ten aanzien van huisvesting voor bedrijven en organisaties,
duurzaamheid, relatie met het onderwijs e.d.
Onderwerpen die het beste als een algemeen belang behartigd kunnen- en
moeten worden. Vaak een beetje onzichtbaar, maar met veel overleg. Het is
ook van belang om in de regionaal overleg aanwezig te zijn daar waar
beslissingen worden genomen die van invloed kunnen zijn op ondernemen in
Rijswijk. Het bestuur is ook betrokken bij het MIR onderzoek, wonen en
infrastructuur in onze regio tot 2040.
Het bestuur van de BBR heeft in 2017 overleg gehad met het College van de
gemeente Rijswijk, met de wethouder EZ, met ambtenaren van het bedrijfscontactpunt, verkeer, onderwijs en bestuurlijke zaken. Het BBR bestuur is
aanwezig geweest op de bijeenkomsten in het kader van de visie
Plaspoelpolder, zoals de aanpassing / verbetering entree Diepenhorstlaan,
verbetering veiligheid kruispunt Diepenhorstlaan / Verrijn Stuartlaan en een
overleg met de fractievoorzitters van alle partijen in de Rijswijkse
gemeenteraad.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. heeft het bestuur
een verkiezingsmanifest opgesteld en gepresenteerd aan de fractievoorzitters
van de politieke partijen in Rijswijk.
 Bij aanbesteding door de gemeente Rijswijk lokale bedrijven betrekken
 OZB belasten bij zowel de eigenaar als de gebruiker
 Innovatief ondernemersklimaat voor jonge- en nieuwe bedrijven
 Rol van economische zaken van groot belang voor verdere ontwikkeling
bedrijvigheid in Rijswijk
 Naast de visie op de Plaspoelpolder ook visie ontwikkelen voor
bedrijvenparken Hoornwijck, Broekpolder en Rijswijk Zuidflank /
Vervoerscentrum
 Activiteiten van het Werkgevers Service Punt (WSP) doelgericht
organiseren richting bedrijfsleven en resultaten monitoren.
 Structureel overleg per kwartaal tussen College en BBR bestuur
 Jaarlijks overleg met fractievoorzitters
 Hercertificering van het KVO keurmerk voor de Rijswijkse bedrijvenparken
in oktober 2018
In regionaal verband hebben BBR voorzitter en secretaris, in het kader van
bevordering bedrijvigheid in de regio overlegd met de gedeputeerde EZ, VNO
NCW west en met wethouder Revis (gemeente Den Haag).
Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de werkomgeving, mede door
inspanning van de BBR beschikken de bedrijvenparken over een KVO keurmerk.
Elk kwartaal is er structureel overleg met gemeente, handhaving, politie en
brandweer.

Het onderbrengen van de collectieve beveiliging op de bedrijvenparken in een
BIZ (Bedrijs Investering Zone) is helaas niet tot stand gekomen.
Een meerderheid van de eigenaren heeft hierin niet voor gestemd.
Ook in Rijswijk hebben we te maken met inwoners die geholpen moeten
worden op weg naar werk. De BBR werkt samen in een regelmatig overleg met
het Rijswijks Werkcentrum om invulling te geven aan een lokaal sociaal
akkoord.
De BBR heeft in discussies over wonen op de bedrijventerreinen het standpunt
ingenomen daar geen voorstander van te zijn, bedrijvigheid laat zich slecht
mengen met wonen. Aan de rand van het bedrijventerrein en in het
havengebied is dat mengen wel mogelijk. Voorwaarde is wel dat het niet ten
koste mag gaan van de werkgelegenheid in het havengebied.
Wie zijn we op de bedrijvenparken.
Het meest in zicht staan de BBR thema bijeenkomsten die ons in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten en wellicht iets voor elkaar te kunnen
betekenen.
We hebben bijeenkomsten gehad op;









21 februari Algemene ledenvergadering en voorjaarsbijeenkomst in het
Rijswijks Werkcentrum.
11 april te gast bij TUI Nederland.
13 juni op bezoek bij CSU, overdracht estafette stokje duurzaamheid
aan de HR Groep.
19 juli Zomerontbijt bij Politie Team Rijswijk
29 augustus Villapark Eikelenburgh bij Projectontwikkelaar AM
9 september de Strandwalmarkt en Strandwalfestival
7 november gemeente Rijswijk, Politie team Rijswijk, samen met de
BBR een bijeenkomst over ‘ondermijning’
12 december BBR mini congres ‘Robotisering’ in de Rijswijkse
Schouwburg.
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