
 

 

                                 

 
 
 
 

Datum : Donderdag 21 september 2017  

Aanwezig :    

Said   Azimi InstallatieWerk Brabant-Zeeland 

Bart   Baaij HSA Breda 

Helen   Backer-Noorland INVEN Technology Benelux b.v. 

Gerd   Bakx Baker Tilly Berk N.V. 

Claudia   Balk stagiaire Management Assistance 

Wouter van Beek Bender Benelux BV 

Eric   Boon Nassau Farma 

Desiree van den Brule Gemeente Breda 

Jeanine van Buuren Datamex 

Moniek   Coenraadts Amgen  - security 

Rob   Dieleman Securitas B.V. 

Yvonne   Dirven Gemeente Breda 

Richard   Geerts Geerts Auto's & Recycling 

Mark   Giera Gitrans 

Hanneke van der Heijden secretariaat VBBO 

Peter   Kerstens Alphabet Nederland BV 

Jeppe   Koersthuis Breda Standbouw 

Laurent de Krom Karwei Breda-Oost 

Rieks   Lambers Amrâth Hotel Brabant 

Erik de Lorme NPN Drukkers 

Laura   Martin BIZ  

Raymond   Mey GMI Bodemmanagement 

Miel   Nobelen MVGM Bedrijfshuisvesting 

J.F.W.   Oudt Labori International B.V. 

Marc   Proost Wijkbeheerder Bedrijventerreinen 

Femmy de Rijk Amgen 

Peter   Roest Medi 

Bertil   Sachteleben Be by Bèta 

Wilco   Scheurwater BDO 

Bas   Schrauwen Abbott.com 

Jacco   Smit Campanile Breda 

Anita    Snijders Snijders Triple A 

Tim   Sterel RPS Analyse 

Simone   Thijs Stol Inspection systems bv 

Theo   Valkenburg Melleson Optics B.V. 

Jos   Verbeek Geonius 

Don   Vervoorn Dimix 

Mirjam   Wetzels Polyfluor Plastics bv 

T. van Wezel Van Wezel Verpakkingen 

Greet van Wijngaarden JM Corporate Finance B.V. 

Jurgen   Winde Tympro Hearing 

Murat   Yildrim InstallatieWerk Brabant-Zeeland 

Johan   Zwijsen Bevolkingsonderzoek Zuid 

Tom     Securitas B.V. 
   

 
  

Notulen Eerste Jaarvergadering 3B-O 



 

 

Notuliste : Hanneke van der Heijden – Management Assistance   

Locatie  : Amrâth Hotel Brabant, Heerbaan 4 te Breda 

 

 
1. Opening (om 16:00 uur)  
De voorzitter, Jeppe Koertshuis (JK) opent de vergadering om 16:05 uur en heet alle aanwezigen 
welkom op deze tweede Algemene Leden Vergadering van BIZ 3B-O. Speciaal welkom aan mensen 
van de Gemeente Breda en Securitas. 
 
Er wordt een punt aan de agenda toegevoegd: korte mededeling Platform BV Breda. 
 
De heer J. Zwijsen geeft aan nooit eerder iets te hebben vernomen over BIZ 3B-O, bij de gemeente is 
hun vestigingsadres niet bekend. Hij kan dus ook niet oordelen over de notulen. De eerdere notulen 
en documentatie over beveiliging worden na deze vergadering aan hem gemaild. Tevens meldt de 
heer Zwijsen dat de Bijster een heel ander industrieterrein is en dat alles wat hier besproken is, niet op 
dit industrieterrein van toepassing is. 
 
De heer Oudt vraagt of hij WOZ-vragen kan stellen bij de rondvraag? Ook hij geeft aan nooit eerder te 
zijn geïnformeerd over de BIZ. Het bestuur geeft aan meerdere malen telefonisch contact met hem te 
hebben gehad. 
 

JK licht toe: we zijn al 2,5 jaar bezig met het oprichten van de BIZ middels het houden van enquetes, 
stemrondes, gesprekken met iedereen over de wensen die opgenomen moeten worden in het BIZ 
plan e.d. In het plan zijn opgenomen: collectieve beveiliging, duurzaamheid, gedeeltelijk overnemen 
van uitvoering onderhoud groen en grijs. Met elkaar is een plan gemaakt, dit is ingediend bij de 
gemeente. Het voldeed aan de eisen en de wetten, zowel het plan en bijbehorende begroting zijn 
goedgekeurd. Via officiële stemming is de BIZ goedgekeurd. We gaan nu met elkaar het plan 
uitvoeren. 
 
2. Voortgang commissie beveiliging 
Jurgen Winde (JW): We hebben een tijdelijke overeenkomst afgesloten met Securitas voor de 
surveillance op de industrieterreinen. In het voortraject is met aantal beveiligingsbedrijven gesproken, 
offertes zijn naast elkaar gelegd maar er is vooral naar kwalitatieve aspecten gekeken.  
Beveiliging is binnen de BIZ het grootste kostenplaatje.  
Momenteel wordt nu juridisch naar het contract gekeken, de planning is dat dit voor week 41 is 
afgrond. 
De vervolgstappen zijn: investeren in camera’s, daarna kunnen stroomaanvragen worden gedaan.  
De beveiligingscamera’s staan er momenteel niet. 
De heer Zwijsen vraagt of de locaties van de camera’s bekend zijn? Kunnen deze op de website 
worden gepubliceerd? JW geeft aan dat er in principe niets op tegen is om dit openbaar te maken.  
 
Mevrouw J. van Buuren meldt dat er toch al jaren camera’s staan van de VBBO? 
JK geeft aan dat dit in het verleden een samenwerking was met SBBB en EBN. Aan de samenwerking 
met SBBB is een einde gekomen door diverse oorzaken. De camera’s op het Minervum zijn per 01-
01-2017 op zwart gegaan. Toen is met Securitas een superdeal gemaakt om het gemis van de 
camera’s te ondervangen.  
 
Er bestaat veel verwarring tussen collectieve beveiliging en individuele beveiliging. Binnen de BIZ 
wordt de collectieve beveiliging opgenomen, dit is de beveiliging op de bedrijventerreinen. De 
individuele beveiliging (binnenkant van het bedrijfspand) dient elke ondernemer zelf te regelen. 
Securitas gaat een aanbieding maken voor deze individuele beveiliging voor alle bedrijven die in BIZ 
3B-O opgenomen zijn. 
 
De heer J. Smit vraagt hoe een surveillance van Securitas er uit ziet. 
Het surveillance voertuig (herkenbaar aan Securitas en 3B-O melding op het voertuig) rijdt 7 dagen 
per week tussen 21:00 uur – 07:00 uur over de bedrijventerreinen. Verdachte kentekens, 
lampen/verlichting, hangjeugd, beschadiging hekwerk e.d. wordt gemeld aan de parkmanager (Laura 
Martin). 



 

 

 
De heer M. Giera vraagt of er een harde datum is waarop de camera’s in werking moeten zijn. 
Rieks Lambers (RL): dit hangt volledig af van de juridische toetsing van de contracten. Wanneer het 
contract goedgekeurd wordt, kunnen we aan de slag.  
Mevrouw J. van Buuren geeft aan dat surveillance vanaf 21:00 uur wel erg laat is, men heeft zo in de 
gaten dat iemand om 18:15 uur het pand verlaat. 
Dit gaat allemaal gepaard met enorme hoge kosten, we moeten ergens beginnen. Deze afspraken zijn 
niet in beton gegoten, er bestaat altijd een mogelijkheid om naar gelang de praktijk met tijden te 
schuiven. 
De heer Giera voegt hieraan toe dat ’s ochtends tussen 6 en 7 uur meer bedrijvigheid op het 
bedrijventerrein is dan ’s-Avonds tussen 20:00 en 21:00 uur. 
De heer J. Zwijsen vraagt of de risico analyse ten behoeve van de beveiliging op de website is terug te 
vinden? 
Nee, dit rapport is niet gepubliceerd, kan wel worden ingezien. 
 
3. Voortgang commissie duurzaamheid 
JK: er is een klein budget voor duurzaamheid. Nu begroot op € 2.500 per jaar. Voor dit jaar hebben 
we een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor onderzoek naar welke zaken t.a.v. duurzaamheid we 
met elkaar binnen de BIZ kunnen oppakken. Hierbij moeten we denken aan windmolens, zonne-
energie e.d. Het onderzoek is in conceptfase gereed. 
 
4. Voortgang commissie groen & grijs 
Miel Nobelen (MN): 2 weken geleden hebben we een schouw gehouden op het bedrijventerrein, 
hierbij waren ook mensen van de Gemeente. Het onderhoud wordt voor deel overgenomen van 
gemeente, zoals reinigen van goten, zwerfafval, gedeeltelijk snoeien van heesters.  
Volgende week staat een volgende bijeenkomst gepland. Hier gaan we bespreken welke m2 we 
binnen de BIZ gaan doen. Daarop wordt een bestek gemaakt en kunnen we bedrijven benaderen om 
hierop in te schrijven. Streven is om het niveau C op te schroeven naar niveau B.  
De uitvoering van de werkzaamheden binnen de BIZ gaan van start per 01-01-2018, in 2017 wordt dit 
nog door de gemeente gedaan. 
 
Mevrouw J. van Buuren vraagt of de commissie Groen en Grijs ook gaat over de parkeerterreinen op 
het Minervum. Zij heeft parkeerruimte gereserveerd op parkeerterrein maar is daar ook toezicht op wie 
er parkeert?.  
Tijdens de schouw is afgesproken dit door te geven aan de gemeenten als het geconstateerd wordt. 
 
5. Voortgang commissie Imago 
Jacco Smit: samen met Laura Martin en Hanneke (Management Assistance) is een eerste opzet 
gemaakt voor de nieuwe website, deze gaat vandaag online. Volgende week staan afspraken om de 
mailadressen om te zetten naar ….@3b-o.nl. Nu wordt nog gemaild vanuit info@vbbo.nl of 
biz@vbbo.nl.,  
Achter de website komt ook een mailingprogramma, hierdoor snelle communicatie, ontstaat er ook 
geen verwarring. 
 
 
6. Financiën 
Wilco Scheurwater (WS): in de eerste 8 maanden is minder uitgegeven aan beveiliging dan begroot 
(dit komt niet alleen doordat er geen camera’s geplaatst zijn maar ook door de superdeal van 
Securitas). De WOZ facturen zijn pas in juli verstuurd, inkomsten nota’s zijn in juli verstuurd, gemeente 
heeft voorschot gegeven omdat er uitgaves gedaan moeten worden (80% verwachte inkomsten). 
Gemeente is druk bezig om alle gelden te innen. Worden niet veel problemen verwacht. 
Eerste constatering is dat het goed loopt, foutjes in naw gegevens komen snel naar boven. 
Er volgt nog een financieel verslag.  
Begroting is gemaakt, moeten we uitvoeren, op welke manier dit uit mag worden gegeven zijn 
spelregels voor afgesproken. Afspraken met Gemeente. 
 
Factuur volgend jaar ook in juli? 
Nee komt gelijk met WOZ. 
Belasting samenwerking Brabant verstuurd de facturen. Zij zorgen ook voor aanmaningen e.d. 

mailto:info@vbbo.nl


 

 

BIZ plan bevat de begroting en staat op vbbo.nl 
 

7. Platform BV Breda 
Miel Nobelen neemt als afgevaardigde van BIZ 3B-O deel aan bijeenkomst van Platform BV Breda. 
Het is een facilitaire organisatie om contacten tussen overheid, onderwijs en ondernemers te 
onderhouden. Het platform is opgericht met een proefperiode van 2 jaar. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Het bestuur van VBBO heeft het BIZ plan geïnitieerd en is aan de slag gegaan. Tijdens de eerste ALV 
is een oproep gedaan naar bestuursleden om de taken over te nemen. Er zijn geen aanmeldingen 
ontvangen. Het huidige bestuur stelt zich hierbij verkiesbaar en wil u blijven dienen voor de komende 
periode. Geen tegenstemmers, het bestuur bedankt iedereen voor het vertrouwen. 
 
9. Rondvraag 
Yvonne Dirven (accountmanager Gemeente Breda): De gemeente hecht waarde aan de 
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en werkgebieden van de stad. In oktober zijn de Bredase 
Meetweken, hier onderzoekt de gemeente de verkeersstromen in de stad. U kunt een app 
downloaden om de verkeersbewegingen van u als automobilist, fietser e.d. te laten registreren en 
knelpunten op te lossen. Het is volledig anoniem. 
JW: is dit ook voor openbaar vervoer? 
Ook meldingen over het openbaar vervoer kun je kwijt in de app.  
 
De heer Oudt vraagt wat de gemeente gaat doen aan het parkeren van de Oost Europese chauffeurs 
op de industrieterreinen?  
Mark Proost: De gemeente is heel bezorgd, kan ook niet alles voorzien. Op industrieterrein Hazeldonk 
is het relatief rustig, veel chauffeurs rijden door naar andere parkeerplaats. Extra handhaven door 
gemeente, chauffeurs rijden vaak al door.  
 
De heer M. Giera: het aantal overnachters op de bedrijventerreinen groeit wel de laatste maanden.  
Is wel een goed punt voor BIZ 3B-O. 
Signaal is helder, het is een nieuwe situatie, proberen dit wel op te pakken. 
 
JW: We zijn al 2,5 jaar bezig met de BIZ. Het punt over de betaalde parkeerplaatsen op Hazeldonk en 
daardoor de uitstraling naar industrieterreinen binnen BIZ 3B-O, overvalt ons wel. We willen hier graag 
eerder van op de hoogte worden gebracht. worden aangelegd op Hazeldonk en daardoor uitstraling 
naar BIZ 3B-O, willen we daardoor wel van op de hoogte wordt gebracht. 
We hebben onwijs veel goede informatie gekregen vanuit Gemeente, top samenwerking, maar dit zijn 
wel vervelende situaties. 
Gemeente Breda: we zijn samen met platform BV Breda bezig over bereikbaarheid van de terreinen, 
parkeren is daar ook een onderdeel van. Mobiliteit is niet in een dag op te lossen. 
 
De heer R. Geerts: Vanuit Stolwerk bezig geweest om problematiek op Hazeldonk op te pakken. Maar 
daar is niets mee gedaan. 
JK geeft aan dat dit wel op de agenda moet komen, wat kunnen we met elkaar aan dit probleem 
doen? 
 
Mevrouw M. Wetzels: er is veel te doen binnen BIZ, vorige keer uitgebreid gesproken over parkeren / 
veiligheid van uitrijden e.d. Compliment aan Gemeente dat het opgepakt is. 
Communicatie wat wel/niet ontvangen werd, is altijd keurig opgelost. Aandachtspunt voor commissie 
Imago: PR en Communicatie. Voorbeeld: Aanslag WOZ, manier waarop deze ontvangen werd en de 
omschrijving erbij was totaal niet duidelijk. Het was goed geweest als hiervan melding was gemaakt 
op de website van 3B-O. 
 
10.  Sluiting 
 

 

 

 


