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Korte inleiding/ context 
 
Hierbij treft u bijgaand het actieprogramma aan over 2019. Het is een vervolg op de actieprogramma’s 2017 en 
2018. Een aantal projecten blijft ook nog in 2019 doorlopen. Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente 
Breda en de gevoerde gesprekken is het thema Arbeidsmarkt ook nu weer toegevoegd. Juist in de 
samenwerking met de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) en onze partners zal dit thema worden 
opgepakt en verder geconcretiseerd gaan worden. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor versterking van de 
organisatiegraad van de bedrijvenverenigingen en de communicatierol van het Platform. 
 
Het Platform heeft de volgende taken 

- Communicatieve taak (website, digitaal platform, tweets, persberichten etc.) 
- Organiserende taak (beleggen van bijeenkomsten) 
- Coördinerende taak (afstemming gemeenschappelijke aspecten bedrijventerreinen, inhoudelijke 

en bestuurlijke afstemming) 
- Project initiërende taak (kartrekker op thema’s) 

Projecten 2019  
 

1. Versterking Organisatiestructuur bedrijventerreinen 
 
Doel : oprichting 3 nieuwe bedrijvenverenigingen (Rithmeesterpark, IABC, Breda West) en 6 BIZ structuren op 

de bedrijventerreinen Hazeldonk, De Krogten, Rithmeesterpark, De Mark, IABC, Breda West) 
 

- In 2019 stemming Hazeldonk 
- Oprichting vereniging Rithmeesterpark 
- Oprichting vereniging IABC 
- Oprichting Vereniging Breda West 
- Eerste stappen naar BIZ de Mark 
- Behoud en versterking vereniging De Krogten  

2. Duurzaamheid 
Doel:  - individuele bedrijven aanzetten tot het nemen van duurzame maatregelen 

- opzetten van een structuur om collectieve projecten te initiëren en te versterken 
 
Activiteiten: 
0. Sluiten van een Green Deal: 

- Met strategische samenwerkingspartners (BOM, Gemeente Breda, Enexis, Hezelaer) 
- Onderdeel ervan is oprichting van een aparte Stichting die business-cases uitwerkt die passen              

in de te formuleren uitgangspunten, randvoorwaarden en spelregels 
 

1. Oprichting van een nieuwe Stichting Energie Transitie Bedrijven Breda: Stichting Breda Stroom 
 

2. Duurzaamheidscircus:  
Op de bedrijventerreinen de bedrijven informeren, presentaties geven en hulpmiddelen aandragen ter 
ondersteuning. Dit is een voortzetting van de activiteiten van 2018.                                                             
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Uitvoering van de oorspronkelijk wijze geschiedt nog op De Krogten en Doornbos. Dit doen we door 
verschillende tools en activiteiten aan te bieden, zoals: 
- Een poule van Bredase bedrijven voor realisatie en advies van de te nemen maatregelen, zoals 

installatie-, bouw- en  constructiebedrijven die berekeningen maken, leveranciers van warmtepompen, 
zonnepanelen etc. 

- Een rekentool dat specifiek de kosten en opbrengsten van zonne-energie berekent, de terugverdientijd, 
rekening houdend met de specifieke omstandigheden (ligging van het dak, schaduwwerking, huidige 
energiekosten etc.) 

- Advies over individuele maatregelen gericht op energiebesparende erkende maatregelen 
- Praktijkvoorbeelden van duurzame (logistieke) bedrijven die als voorbeeld kunnen dienen 
- Een energiescan op de erkende maatregelen 
- Een scan op de kwaliteit van uw gebouw met onder meer een infraroodcamera 
- Een overzicht van subsidies en fiscale maatregelen voor energie-investeringen 
- Een indicatief label 
- Een tool voor het verdelen van kosten en opbrengsten tussen verhuurder en huurder 
- Aanreiken van financieringsmogelijkheden: banken, pensioenfondsen, FONS, Brabants Energiefonds 

(BOM) 
 

3. Duurzaamheidscircus 2.0  zal meer gericht zijn op bezoeken aan individuele bedrijven om bovenstaande 
tools samen te bundelen tot een aanpak per bedrijf 
 

4. Stimuleren aansluiting warmtenet i.s.m. Ennatuurlijk en onderwijs 

3. Vestigingsklimaat 
1. Bereikbaarheid 

• Het betrekken van bedrijvenverenigingen en bedrijven bij de behoeften van ontsluiting, infrastructuur, 
bereikbaarheid, openbaar vervoer en parkeren op de bedrijventerreinen 

• Maatwerkoplossingen per bedrijventerrein 

• Opzetten van pilots per bedrijventerrein om woon-werkverkeer te doen verminderen m.n. op de 
bedrijventerreinen langs de Noordelijke Rondweg (i.s.m. NHTV/Avans) 
 

2. Aanpak Leegstand 

• Onderzoek oorzaken naar leegstand op de bedrijventerreinen i.s.m. Avans  

• Afstemmen met gemeente om te komen tot gerichte maatregelen om leegstand te minimaliseren 
 
3. Uitstraling en imago 

- Opzetten project met ROC West Brabant om groeninrichting bedrijventerreinen een aantrekkelijkere       
vorm te geven 

- Haalbaarheid onderzoeken kunst op de bedrijventerreinen 

4. Veiligheid Bewust Veilig Breda 
1. Projectuitvoering thema ondermijning i.s.m. politie, OM, Avans, gemeente Breda (onderzoeken op Krogten, 

Doornbos) 
2. Projectuitvoering thema bandveiligheid i.s.m. brandweer, Avans, gemeente Breda, verzekeringsmij. 

(onderzoek op de Mark) 
3. Projectuitvoering thema cybercrime i.s.m. politie, Avans, gemeente Breda, verzekeringsmij., CCV (op 

Hazeldonk): onderzoek en cursussen 
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4. Beleggen bijeenkomsten met ALV’s 
5. Centrale bijeenkomst Bewust Veilig Breda op 20-3-2018 
6. Organiseren 1-2 bijeenkomsten over integratie van veiligheidsbenaderingen op bedrijfsniveau 
7. Beveiliging per bedrijventerreinen: 

a. Aanwijsbesluit camera’s openbare ruimte 
b. Afstemming beveiliging tussen bedrijventerreinen 
c. Onderzoek naar trends : beveiliging bedrijventerrein in de toekomst 

5. Arbeidsmarkt 
1. Bijeenkomsten voorbereiden en organiseren t.b.v. vraag en aanbod samenbrengen en ervaringen 

specifieke bedrijven uitwisselen 
2. Versterking & samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid op welke wijze een goede 

aansluiting gevonden kan worden tussen studenten en werkloze potentiele werknemers naar de 
arbeidsmarkt  

 

6. Communicatie 
1. Opzetten communicatieplan 
2. Digitaal Platform beter toegankelijk 
3. Website meer inhoud geven 
4. Bijwonen ALV’s met presentaties 
5. Nieuwberichten met tweets, persberichten, social media etc. 

7. B2B 
 

- Geen activiteiten  
 

 

Begroting 2019  
 

Inkomsten Kosten 
Bedrijvenverenigingen + Partners €     45.000 
Gemeente Breda €     45.000 
Projectbijdragen € 0 

Totaal € 90.000 
  

Uitgaven Kosten 
Personele kosten €    70.000 
Algemene kosten:  €      8.000 
Projectbijdragen € 0 
Accountant €      1.000 
Web applicatie €      1.000 
BA verzekering €      2.000 
Onvoorzien €      2.000 
Organisatie bijeenkomsten €      6.000 

Totaal € 90.000 
 
 


