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Met betrekking tot dit agendapunt heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: 
  

1. Neemt de gemeente deel aan de BIZ?  
 

antwoord college: 
Conform de afspraak uit het coalitieakkoord ondersteunen wij het opzetten van een BIZ. Wij zullen dan 
ook alle handelingen verrichten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen om een BIZ 
voor de A4-zone mogelijk te maken.  
 
In principe is het mogelijk om als eigenaar van onbebouwde percelen aan de BIZ deel te nemen, maar 
over de wenselijkheid hiervan hebben wij (1) nog geen standpunt ingenomen en (2) hierover heeft het 
gesprek nog niet plaatsgevonden met de nog op te richten stichting/vereniging BIZ A4-zone.  
 
Overigens heeft de coördinatiegroep A4-zone recent aangegeven dat het niet haalbaar is om de BIZ per 1 
januari 2017 in werking te laten treden, maar dat de inwerkingtreding met een jaar wordt uitgesteld. 
 

2. Hoe wordt de Raad verder geïnformeerd over het uitvoeren van actielijn C (Actielijn C: 
Verminderen van het aantal vierkante meters op lokaties voor Perifere Detailhandelsvestingen). 

 
antwoord college: 
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan voor de uitvoering van de Retailvisie. Ook worden op dit 
moment de rollen, taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt, omdat er nauwe samenwerking 
is tussen ondernemers en de gemeenten in de Leidse regio. Op het moment dat dit helder is, wordt de 
wijze van communicatie naar de achterban (ondernemers en gemeenteraden) ook helder.  
 



3. Wat houdt het faciliteren van ondernemers in? 
 
antwoord college: 
De gemeente werkt mee aan initiatieven die in het gebied plaatsvinden, mits dit past binnen de 
Gebiedsvisie A4-zone. De rol van de ondernemers cq. coördinatiegroep is om nieuwe ondernemers   te 
informeren over de uitvoering van de Gebiedsvisie en hen hierin mee te nemen (creëren draagvlak, enz.). 
 
 


