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Korte inleiding/context 
 
Hierbij treft u het actieprogramma aan voor 2020. Een aantal projecten blijft uit voorgaande jaren ook in 2020 
doorlopen. De opzet is een wat andere in vergelijking met voorgaande jaren.  
We hebben gemerkt dat activiteiten in de samenwerking met onze 3 O partners, pas in de voorbereiding en 
uitvoering van het thema, exact en gedetailleerd kunnen worden ingevuld. Vaak wordt nog gebruik gemaakt 
van veranderende externe omstandigheden die een activiteit beter laten landen. 
In het actieprogramma 2020 ligt de nadruk dus wat minder op de gedetailleerde omschrijving van de 
deelactiviteiten maar meer op het te bereiken resultaat en de concrete acties daartoe. 
 
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 2020  
 
0. Organisatiestructuur Platform 

 
- Transformatie van Stichting Platform BV Breda naar een uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de 

bedrijventerreinen in Breda. 
 

1. Versterking Organisatiestructuur bedrijventerreinen 
 
Resultaat 2020: 

- BIZ Hazeldonk operationeel 
- Vereniging IABC operationeel  
- Vereniging Kantorenpark A16 (Westerhage) operationeel 
- Vereniging Rithmeesterpark operationeel 
- BIZ besluit De Mark voor zuidelijk gedeelte/ Emer-Hintelaken 
- Voorbereiding en eerste verkenningen De Mark noordelijke deel 
- Projecten op alle bedrijventerreinen inclusief de Krogten en Doornbos ondersteunend aan de 

bestaande vereniging (Krogten) en een nieuw op te richten vereniging (Doornbos-deelgebieden) 

2. Duurzaamheid 
 
Resultaat 2020: 

- Introductie werkconcept “Duurzaam Bedrijventerrein” per bedrijventerrein 
(Benutting van potentie in haalbare businesscases) 

- Breda Energie: 
o Opwekking van …..GW groene energie op alle bedrijventerreinen in Breda  
o Verkoop van …..GW aan groene energie (Breda Stroom) aan bedrijven en organisaties in 

Breda 
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o Uitbouwen Stichting Breda Energie op basis van Green Deal 
- Centraal evenement over duurzaamheid voor de bedrijven op bedrijventerreinen 
- Een poule van Bredase bedrijven samenstellen voor realisatie en advies van de te nemen 

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

- Aansluiting >10 bedrijven op warmtenet  
- Pilot met 4-5 bedrijven om 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) optimaal te laten landen in 

hun bedrijfsvoering 
- Circulaire Economie: o.a. projectonderzoek Parksharing op bedrijventerreinen  

3. Veiligheid: Veilig Ondernemend Breda 
 
Resultaat 2020: 

- Uitgewerkt concept “naar een uitvoerbare en betaalbare toekomstige beveiliging 
bedrijventerreinen”, uitgewerkt per bedrijventerrein 

- Afronding “veilig bedrijventerrein voor de toekomst” 
- Seminar Avans op 21 januari: Afronding project Ondermijning op 3B-O/ BIZ Steenakker  
- Awareness campagnes “ondermijning”  
- Awareness campagnes “cybercrime” 
- Awareness campagnes “brandveiligheid” 
- Samenwerking en delen van projecten, informatie en bijeenkomsten met gemeente Veilig 

Ondernemend Breda (VOB)  

4. Vestigingsklimaat 
 
Resultaat 2020: 

- Schets maken Groen uitstraling van bedrijventerreinen- in het park, concept Breda: 1e pilots naar 
groenpotentie: eerste pilot bedrijventerrein De Mark - Emer Zuid 

- Mobiliteit:  
o 1e start project “aanpak parkeren per bedrijventerrein” 
o nieuwe vormen van woon-/werkverkeer te doen verminderen m.n. op de 

bedrijventerreinen langs de Noordelijke Rondweg  
o mobiliteitsscans  

- Karakterversterkende Kunst op het bedrijventerrein 
 
 

5. Communicatie 
 
1. Met behulp van social media en website bedrijven(terreinverenigingen) informeren over resultaten 

pilots, mogelijkheden, financiële ondersteuning bij project-uitvoering etc. 
2. Website Platform (beter) toegankelijk maken met nieuws en documenten 
3. Bijwonen ALV’s met presentaties over activiteiten, samenwerkingen en plannen Platform 
4. Initiëren sensibiliseringscampagnes (brandveiligheid, ondermijning, duurzaamheid) 

 
 


