Jaarverslag BBR 2016.
Een goed ondernemersklimaat is het uitgangspunt in het beleid van de BBR.
Samenwerking met lokale- en regionale overheid is de daarbij van belang.
Dan gaat het over 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 redelijk veel overleg.
Het is ook van belang om in de regio aanwezig te zijn daar waar beslissingen
worden genomen die van invloed kunnen zijn op de bedrijvigheid in Rijswijk.
Het bestuur van de BBR heeft in 2016 gesprekken gevoerd met het College van
de gemeente Rijswijk, met regelmaat met de wethouder EZ, met ambtenaren
van het bedrijfscontactpunt, verkeer, onderwijs en bestuurlijke zaken. Het
bestuur van de BBR is aanwezig geweest op de bijeenkomsten in het kader van
de visie Plaspoelpolder en een overleg met de fractievoorzitters van alle
partijen in de Rijswijkse gemeenteraad.
In regionaal verband hebben BBR voorzitter en secretaris, in het kader van
bevordering bedrijvigheid in de regio, overleg gehad met de gedeputeerde EZ,
mevr. Bom-Lemstra, met VNO NCW Rob Perik, met wethouders Revis en
Karsten Klein (gemeente Den Haag). De commissaris van de Koning, Jaap Smit,
heeft met een toespraak op 20 december het BBR jaar 2016 afgesloten.
Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de werkomgeving, mede door
inspanning van de BBR beschikken de bedrijvenparken over een KVO keurmerk.
En in de basis daarvan structureel overleg met gemeente, politie en brandweer.
De collectieve beveiliging op de bedrijvenparken ingesteld in 1994 staat de
laatste jaren onder druk van de financiering. Deelname is op vrijwillige basis en
naar mate er sprake is van relatief grote veiligheid neemt de bereidheid af om
deelnemer te zijn in het collectief, er zijn immers kosten aan verbonden.
De BBR heeft zich ingespannen om samen met de gemeente te komen tot een
project van gezamenlijke verantwoordelijkheid in een Bedrijven Investerings
Zone kortweg een BIZ. Hierin kan de continuïteit van collectieve surveillance en
promotie van de bedrijvenparken worden gewaarborgd.
In maart 2017 zal het duidelijk zijn of we allemaal de verantwoordelijkheid
willen nemen door in te stemmen met de BIZ bedrijvenpark Rijswijk.
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.
In het vervolg op de BBR visie uit 2004 over de aard en invulling van de
bedrijvenparken is de transitiecommissie aan de slag om de visie bij te stellen
op de toekomstige ontwikkelingen. Wat brengt ons aan mogelijkheden door de
robotisering en de 3D printtechnologie? Komt een stukje ‘maak industrie’ weer
in het zicht? Het zou in elk geval goed zijn voor de werkgelegenheid.

Wie zijn we op de bedrijvenparken.
Het meest in zicht staan de maandelijkse BBR bijeenkomsten die ons in de
gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten en wellicht iets voor elkaar te kunnen
betekenen. In 2016 hebben we in bijeenkomsten o.a. branche activiteiten
centraal gesteld, waarbij BBR leden uit een branche de gelegenheid kregen zich
te presenteren.
We hebben bijeenkomsten gehad op;
 19 januari een bijeenkomst van Randstad over de wet werk en
zekerheid.
 8 maart Algemene leden vergadering en voorjaarsbijeenkomst.
 19 april een bijeenkomst met de presentaties van 4 ICT bedrijven.
 31 mei waren we te gast bij de Arbo Unie.
 21 juni streetgolf in- en rond Te Werve en te gast bij Event Company
Landgoed Te Werve.
 12 juli voor de zomerborrel waren we te gast bij Herberg Vlietzigt.
 30 augustus een bijeenkomst bij de Resolutie met innovatieve
startende jong ondernemers.
 8 september de netwerkborrel op het Ondernemersplein op het
Plein in Den Haag.
 27 september een bijeenkomst in de Brandweerkazerne over het
onderwerp veiligheid en introductie van de BIZ.
 11 oktober waren we gast bij Kiwa met als onderwerp duurzaamheid.
 22 november kennismaken op de Bedrijven Contactdagen in de
Broodfabriek.
 20 december te gast in Grand Winston Best Western Plus Hotel met de
commissaris van de Koning, Jaap Smit, als gast.
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