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Geachte leden van de raad van de gemeente Borger-Odoorn,
In uw raadsvergadering van 12 december aanstaande behandelt u het besluit om een Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) in te stellen in het centrum van Borger. Met deze brief willen wij als
Ondernemersvereniging Borger (OVB) onze steun betuigen voor een positief besluit op dit voorstel,
als belangrijke stap in de introductie van een BIZ in het centrum van Borger.
Het initiatief om een BIZ in te stellen komt van de ondernemers in het centrum van Borger zelf,
verenigd in de OVB. De BIZ is een initiatief ván, vóór en dóór ondernemers en we zijn blij dat het
college haar medewerking aan de voorbereiding voor introductie heeft willen verlenen.
Gezamenlijk met de gemeente hebben wij onze plannen uitgewerkt en noodzakelijke
voorbereidende stappen gezet. Dit omdat wij menen dat introductie van een BIZ een belangrijke
bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijk, bruisend, leefbaar en economisch renderend centrum
van ons mooie Borger. De BIZ is daarbij in onze ogen een goed instrument, dat op democratische,
eerlijke en transparante wijze middelen van ondernemers bij elkaar brengt om onze doelen (die u
kunt lezen in het bij het raadsvoorstel gevoegde businessplan) te verwezenlijken.
Wij zijn ervan overtuigd dat er ruim voldoende steun is voor introductie van de BIZ in de verplichte
draagvlakmeting, die gehouden zal worden in januari 2020. Ter voorbereiding van deze meting zijn
wij op dit moment al bezig om alle betrokken ondernemers te informeren over de plannen en de
bijbehorende procedure. Dat blijven we doen in aanloop naar de draagvlakmeting: via
bijeenkomsten, met digitale informatie en zeker ook via het individuele gesprek.
Wij hopen dan ook van harte dat u bij uw vergadering positief zult besluiten over instelling van de
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Borger 2020-2024. Daarmee draagt u wat ons
betreft bij aan een gezonde toekomst voor het centrum van Borger.
Uiteraard zijn wij altijd bereid om uw eventuele voorbereidende vragen te beantwoorden.
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