
 

 

                                 

 
 
 
 

Datum : Dinsdag 8 mei 2018 

Notuliste : Carolien Monteiro – Management Assistance 

Locatie  : Hotel Restaurant Campanile Breda, Minervum 7090, 4817 ZK Breda 

Aanwezig :  

1 Gerd  Bakx  Baker Tilly Berk 
2 Heleen  Bierkens Bevolkingsonderzoek Zuid 
3 Eric  Boon  Nassaufarma 
4 Desiree  v.den  Brule  Gemeente Breda 
5 Jeanine  van Buren  Datamex Automatisering 
6 Yvonne  Dirven  Gemeente Breda 
7 Michel  van Dongen  Politie/Wijkagent 
8 Maarten Dop  JES Organisatie & Advies 
9 Bas van Dun  Brabant Water 
10 Richard  Geerts  Autodemontagebedrijf Geerts 
11 Mark  Gira  Gitrans 
12 Peter  Kerstens Alphabet 
13 Jeppe  Koertshuis Projectleider Duurzaamheid 
14 Bart de Kok  De Kok Bouwgroep 
15 Bart  Koreman JM Partners 
16 Rieks  Lambers Golfpark De Haenen 
17 Laura  Martin  Parkmanager 
18 O. v.d. Mierd  Amrâth Hotel Brabant 
19 Carolien Monteiro Management Assistance/notulis 
20 Miel  Nobelen MVGM/bestuurslid 
21 Peter  Roest  Medi 
22 Arjan  Rook  Gemeente Breda 
23 Wilco  Scheurwater Main Capital 
24 Jacco  Smit  Campanile 
25 Corne van de  Weijer  Securitas 
26 T. van Wezel (2x) Van Wezel Verpakkingen 
27 Jurgen  Winde  Tympro 
28 Tom  Witteveen Securitas 

 

 
1. Opening (om 16:00 uur)  
De voorzitter, Jeppe Koertshuis, opent de vergadering om 16:04 uur en heet alle aanwezigen welkom 
op deze derde Algemene Leden Vergadering van BIZ 3B-O.  
Enkele aanwezigen hebben nog afspraken en hebben verzocht de vergadering rond 17.00/17.10 uur 
te beëindigen. Daarna is er eventueel tijd voor een open discussie. 
Speciaal welkom worden geheten de aanwezigen van de Gemeente Breda, Securitas, de wijkagent, 
Jurgen Winde en Wim Lemson. 
Agendapunt 3. Bestuurswissel wordt verplaatst naar punt 8. Alle punten schuiven daardoor een 
agendapunt op. 
 
 
2. Goedkeuren verslag vorige ALV d.d. 21 september 2017 
Heleen Bierkens heeft een vraag m.b.t. punt 2 over de voortgang van de beveiliging. Aangegeven is 
om de locaties van de camera’s op de website te plaatsen, maar op de website is niets te zien. Het 
bestuur geeft aan daar later in de vergadering op terug te komen. Ook de financiën, begroting en  
cijfers 2017 en parkeerproblematiek komen later in deze vergadering aan de orde.  
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen geaccordeerd. 
 

Notulen Eerste Jaarvergadering 3B-O 



 

 

 
3. Voortgang commissie Veiligheid.  
De collectieve surveillance wordt uitgevoerd door Securitas. Tijdens deze ALV zijn twee personen van 
Securitas aanwezig. Securitas heeft extra uren gemaakt omdat het cameraplan op zich heeft laten 
wachten. Tijdens de avonduren rijden zij 7 dagen per week 9,5 uur per dag rond. Dagelijks wordt 
daarvan een rapportage afgegeven. Daarin staat het type meldingen en wat ze ermee doen. 
Voorbeelden van meldingen zijn defecte lantaarnpalen en geparkeerde vrachtwagens met o.a. 
slapende chauffeurs. Momenteel zijn er veel vrachtwagens aanwezig. De rapportage wordt met 
gemeente besproken. Het vrachtwagen-parkeren is een breder probleem wat heel Breda aangaat. Er 
is kentekenregistratie en van slapen wordt melding gemaakt aan de gemeente, zodat de gemeente 
actie kan ondernemen.  
 
Verdachte voertuigen en situaties worden rechtstreeks aan de politie doorgegeven, waar direct 
contact mee is. Aan de Bijster is de politie frequenter aanwezig vanwege de drugshandel. Situaties 
waarbij kentekens van voertuigen betrokken zijn met een enkelvoudige registratie zijn doorgegeven 
aan politie. Dit heeft geleid tot het oppakken van de daders, die vaak in gestolen voertuigen reden. We 
moeten elkaar blijven informeren wat er gebeurt op het bedrijventerrein. Door Securitas wordt o.a. ook 
gelet op kapotte hekwerken en verkeerde verkeersborden. Laura geeft dit door aan de betreffende 
bedrijven. Op die manier kun je aan bedrijven laten zien dat Securitas aanwezig is. Zwerfvuil wordt 
gemeld bij de Gemeente. Onderdeel van de beveiliging is de verlichting bij de panden. Gekeken wordt 
of men het is vergeten het licht te doven of dat er nog mensen rond lopen. Zie verdere voorbeelden in 
de presentatie. 
 
De camerabeveiliging heeft vanwege de volgende redenen vertraging opgelopen: 
De eerste reden betreft de raamovereenkomst tussen 3B-O en Securitas. Daar het de grootste 
kostenpost betreft is het belangrijk dat de overeenkomst klopt en dat vastgelegd is wie 
verantwoordelijk is voor welke acties. Een advocaat heeft de overeenkomst gecheckt. De 
raamovereenkomst is nu afgerond en de verantwoordelijkheden zijn goed afgedekt. 
De tweede reden betreft het aanwijsbesluit dat er openbaar gefilmd mag worden. De Burgemeester 
wilde het besluit eerst zorgvuldig doornemen. Dit is in maart 2018 afgerond.  
De derde reden betreft de omgevingsvergunning voor de cameramasten. Het is een extra obstakel in 
de openbare ruimte. Bekeken is of daar de bestaande lantaarnpalen voor gebruikt konden worden. 
Dat kwam er als extra vertragingsfactor tussendoor. 
Jeppe Koertshuis geeft aan dat nu bekeken wordt of de omgevingsvergunning wordt toegekend. Er is 
strategische samenwerking tussen Philips en de Gemeente Breda om de lantaarnpalen te voorzien 
van LED verlichting. Breda-Oost is de pilot geworden om alle lantaarnpalen te voorzien van slimme 
uitrusting met wifi. Binnenkort wordt bekeken wat we daarmee kunnen doen om een smart 
bedrijventerrein te worden. 
De obstakels zijn nu afgerond. De aanvragen voor masten en de stroomaanvragen zijn gedaan. 
Binnenkort zal de er qua uitvoering al wat te zien zijn. 
Heleen Bierkens vraagt wat de verwachte termijn is. Jeppe Koertshuis meldt dat alles klaar staat om 
te beginnen en dat ze er dagelijks mee bezig zijn om de vergunning rond te krijgen. 
Peter Kerstens (Alphabet carlease) vraagt wat het smart gedeelte wordt. Jeppe Koertshuis geeft aan 
dat de LED verlichting op internet is aangesloten. De mobiliteit kan worden gemeten, het onderhoud 
kan beter worden gepland en de verlichting kan worden aangestuurd. De telefoon wordt herkend 
zodat op de juiste plaats het licht aangaat. In deze infrastructuur wil men de eerste stappen gaan 
zetten. 3B-O en de rondweg zijn de proeftuinen. 
Peter Kerstens vraagt of er ook koppeling mogelijk is met de bedrijven?  
Jeppe Koertshuis antwoordt dat het mogelijk is, maar dat ook bekeken wordt, hoever men moet gaan. 
Opschaling is mogelijk. We zijn de eerste en staan nu aan het begin van de ontwikkelingen.  
 
 
4. Voortgang commissie Groen & Grijs 
Miel Nobele is in 2017 een aantal keren met de gemeente het terrein rond geweest om te kijken of het 
in eigen beheer kan. Op het BIZ-terrein bevonden zich veel ecologische zones. Op dit moment wordt 
een offerte gemaakt door een commercieel bedrijf om deze tegen de offerte van de gemeente te 
houden. We willen op hoger niveau sneller kunnen reageren. In 2018 is de gemeente nog beheerder. 
De doelstelling is om vanaf 1-1-2019 groen en grijs in eigen beheer te hebben. Jeppe Koersthuis 
voegt er aan toe dat het een nul-kostenpost betreft. 



 

 

 
 
5. Voortgang commissie Imago 
3B-O is haar deelnemerslijst aan het updaten. De parkmanager verzoekt iedereen wijzigingen door te 
geven, zodat 3B-O over de juiste gegevens beschikt om iedereen optimaal te kunnen informeren. 
Jacco Smit vult aan dat bekeken wordt hoe iedereen het beste kan worden voorzien van informatie. 
Nieuwe bedrijven worden welkom geheten en op website gezet. Ideeën of tips zijn welkom. 
 
De bewegwijzering moet worden uitgebreid en verbeterd. Er komt een totaalplan voor Breda-Oost. 
De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en pakt het op. De betreffende persoon binnen de 
gemeente is met pensioen, waardoor vertraging is opgelopen. Het streven is de uitbreiding van de 
bewegwijzering in augustus 2018 in uitvoering te hebben. Op Moleneind hangen reeds extra borden. 
De bewegwijzering van Minervum valt onder de Provincie. Op de Urkstraat komen ook 
industrienummers. Parkmanager Laura Martin zal een en ander goed communiceren, zodat alle leden 
geïnformeerd zijn over welk industrienummer zij krijgen.  
 
Het logo van de politie is van de welkomstborden gehaald. Voorbeelden van de nieuwe borden (de 
opvolgers van de borden die voorheen door SBBB werden geregeld) worden getoond in de 
presentatie. 
 
De volgende activiteiten zijn in 2018 gepland en staan in de presentatie: 

- 4 juni: BBQ 
- 19 juni vanaf 16.00 uur: Duurzaamheidscircus 
- 29 oktober t/m 2 november:  AMX-week, een traject met 3e/4e jaars studenten. 

 
 
6. Introductie Breda-Oost 2050: ontwikkelingen zonnepanelen en windenergie 
Verduurzaming: 
Onderdeel van de BIZ is het plan voor verduurzaming wat is opgesteld door Marcel van Miert. De 
kansen zijn in kaart gebracht. Vanuit het bestuur en bedrijven is gekeken hoe we dat zouden kunnen 
opstarten. Hierin wordt samenwerking met de gemeente gezocht. Nu de coöperatieve vereniging is 
opgericht wordt iedereen uitgenodigd naar de voorlichtingsbijeenkomsten te komen die plaats vinden 
op 14 en 21 mei a.s. van 15.00-18.00 uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jeppe 
Koertshuis. 
Met gemeente zijn intentieovereenkomsten getekend dat de gronden de coöperatieve vereniging 
exclusief toekomen. Degene die de grond heeft, is in de lead. De coöperatieve vereniging wil 3 
windmolens in eigen beheer ontwikkelen. Voor de opsommingen wordt verwezen naar de presentatie. 
Jeppe Koersthuis en Miel Nobele zijn de eerste leden van de coöperatieve vereniging, waarvan Jeppe 
voorzitter is. Het doel is zelf groene stroom opwekken voor eigen gebruik. Iedereen op hert 
industrieterrein wordt uitgenodigd lid te worden. Er wordt in principe geen contributie geheven en er is 
nu nog niets besloten, dus iedereen die nu lid wordt kan invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van 
de coöperatieve vereniging. 
Het plan is met partners onderzocht. De Bavels Berg heeft ruimte voor zonnepalen op een oppervlakte 
ter grootte van 40 voetbalvelden. Rooftop gaat het exploiteren. Er wordt samenwerking gezocht om de 
opgewekte energie ook daadwerkelijk op eigen terrein te houden. Het is een flinke opgave, maar de 
stakeholders zien het plan zitten en willen verder gaan dan alleen groene stroom opwekken door te 
bekijken hoe we dat aan onszelf kunnen houden. Waar de masten moeten komen, moet nog worden 
bekeken. Een en ander is reeds gepubliceerd. Twee weken gelden is het plan aan de dorpsraad van 
Bavel toegelicht. 
 
Dit verduurzamingstraject staat los van de BIZ. In de BIZ is alleen een bijdrage opgenomen voor 
onderzoeken. De daadwerkelijke verduurzaming wordt in de coöperatieve vereniging uitgevoerd. Er is 
veel voorbereiding aan vooraf gegaan en het is belangrijk er zoveel mogelijk bedrijven bij te 
betrekken, zodat de ontwikkelfase kan worden gestart en er gezamenlijk beslissingen kunnen worden 
genomen. 
 
 
Maarten Dop vraagt of er een minimum aantal leden nodig is. 



 

 

Jeppe Koertshuis antwoordt dat dit niet nodig is. Dit traject ga je met elkaar in hier op het 
industrieterrein en iedereen kan meedoen. Als je hier gevestigd bent, is het aan te bevelen lid te 
worden om mee te kunnen beslissen. 
 
Jurgen Winde vraagt of de inloopbijeenkomst al is gecommuniceerd?  
Jeppe Koersthuis antwoordt dat dit niet het geval is. Daarom worden er ook meerdere bijeenkomsten 
georganiseerd. 9 mei gaat er een mailtje uit. Op 19 juni valt de bijeenkomst samen met de 
verduurzamingsbijeenkomst. De coöperatieve vereniging wil zo snel mogelijk aanwas van leden die 
mee willen helpen. 
 
Gevraagd wordt of men moet investeren. 
Jeppe Koertshuis antwoordt dat dit niet nodig is. De BOM en het energiefonds kunnen financiële 
ondersteuning bieden als het niet helemaal lukt. 
 
 
7. Financiën 
Verwezen wordt naar de sheets/powerpoint presentatie. Hierin zijn de Begroting 2017, Realisatie 2017 
en Begroting 2018 opgenomen. 
In 2017 is minder uitgegeven dan begroot. Dat zit met name in de beveiliging. Daar was gerekend met 
startdatum 1-1-2017, maar door vertraging is Securitas later gestart en zijn de beveiligingskosten lager 
uitgevallen. Begroot was € 204.264 en gerealiseerd is € 102.018. 
Groen en grijs is in 2017 nog helemaal door de gemeente uitgevoerd. 
Voor verduurzaming heeft 3B-O geen echte out of pocket kosten. De kosten voor Parkmanagement: 
nemen in 2018 naar verwachting toe, zodat goede opvolging kan worden gegeven. 
Door hogere kosten in 2018 is een verlies begroot van € 26.390. 
Op de balans staat een te vorderen subsidie van de gemeente. 
De kascontrole is op 24 april jl. uitgevoerd door Miel Nobele en Peter Roest. Er zijn geen afwijkende 
bevindingen geconstateerd. 
De Algemene Ledenvergadering accordeert de jaarstukken over 2017 en verleent het bestuur 
decharge over 2017. 
 
8. Bestuurswisseling 
Jeppe Koertshuis, Wilco Scheurwater en vooral Rieks Lambers en Jurgen Winde hebben zich de 
afgelopen jaren ingezet om de BIZ tot stand te laten komen. Er zijn ongelooflijk veel uren ingestoken, 
tot soms 8 uur per week en dat allemaal op vrijwillige basis.  
Wilco Scheurwater en Rieks Lambers hebben inmiddels een andere werkomgeving. Volgens de 
statuten dienen bestuursleden op bedrijventerrein gevestigd te zijn. De voorzitter bedankt 
Jurgen, Wilco en Rieks ontzettend voor de jarenlange inzet. De VBBO blijft een slapende vereniging 
voor het geval de BIZ na vijf jaar, geen stand houdt.  
Het bestuur is op zoek gegaan naar nieuwe mensen en heeft de volgende vier personen bereid 
gevonden de taken over te nemen:  

- Miel Nobele als voorzitter, werkzaam bij MVGM als bedrijfsmakelaar, gevestigd op de Bijster. 
- Peter Roest als penningmeester, directeur van Medi, gevestigd op de Takkebijsters 
- Jacco Smit als secretaris, hij is manager van het Campanile Hotel 
- Richard Geerts als bestuurslid. Hij is eigenaar van het demontage garagebedrijf Geerts en is 

gevestigd op Hoogeind.  
Gevraagd wordt of er tegenkandidaten zijn. Deze zijn er niet. Vervolgens worden de kandidaten 
voorgesteld aan de vergadering. De algemene ledenvergadering is unaniem voor. Het woord wordt 
overgedragen aan het nieuwe bestuur. 
 
Miele Nobele meldt dat het niet makkelijk is bestuursleden en commissieleden bij elkaar te krijgen. 
Extra handen en ideeën zijn altijd welkom. Het is een voordeel om met vier nieuwe mensen te 
beginnen. Ze hebben er veel zin in en hebben goed contact met de gemeente.  
De uitbreiding van de werkzaamheden van de parkmanager was een duidelijke keuze. 
Met Wim Lemson heeft een gesprek plaats gevonden. Besproken is hoe omgegaan wordt met 
zwerfvuil, het aanzicht van het hele terrein en hoe een positieve draai gegeven kan worden aan een 
betere uitstraling van het BIZ gebied. 
Opgemerkt wordt dat het probleem van vrachtwagens verder strekt dan alleen Breda.  
 



 

 

 
9. Rondvraag 
Cees Hogendoorn, Business Developer Avans, geeft een korte toelichting over AMX (Avans 
Multidisciplinaire X). Studenten kunnen vragen van ondernemers die al een tijdje spelen oplossen.  
600 à 700 studenten uit zeven verschillende studierichtingen zoeken vanaf eind oktober, begin 
november een plek om een week lang met vraagstukken van ondernemers aan de slag gaan. Er 
komen dan 3 teams van 5 studenten. Daar moet je wel ruimte voor hebben.  
Een compleet business plan of engineeringplan is te groot. Vanuit het platform is in april in 
samenwerking met De Mark een project gestart met de vraag: Hoe kunnen we bedrijven lid laten 
worden/blijven. Zeven studenten zijn ermee aan de slag gegaan en zijn met adviezen gekomen.  
Ze zijn enthousiast en hebben een frisse manier van kijken. 
Een ander bedrijf heeft bijvoorbeeld een projectplan voor slimme lantaarnpalen en parkeerplaatsen 
weg gelegd. 
 
Parkmanager Laura Martin zet de informatie van Avans en de powerpoint presentatie van de ALV op 
de website. Het verslag wordt later rondgestuurd. 
 
 
10.  Sluiting 
De vergadering wordt gesloten en de aanwezigen worden uitgenodigd voor een borrel met 
versnapering in het restaurant. 
 


