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1.	  Inleiding	  
	  
Bedrijventerrein	  Breda-‐Oost	  is	  een	  prettig	  gebied	  om	  te	  werken	  en	  te	  verblijven.	  Het	  biedt	  veel	  
mogelijkheden	  voor	  een	  bedrijf	  of	  kantoor	  om	  zich	  te	  vestigen	  vanwege	  het	  prettige	  vestigings-‐	  en	  
ondernemersklimaat,	  de	  perfecte	  ligging	  en	  aansluiting	  met	  de	  snelwegen	  A27	  en	  A59	  en	  de	  
diversiteit	  aan	  bedrijven.	  Belangrijk	  is	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  bedrijventerrein	  te	  behouden	  en	  te	  
verbeteren	  en	  zorg	  te	  dragen	  voor	  een	  positieve	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  ontwikkeling,	  
promotie	  en	  veiligheid.	  	  
	  
Het	  bedrijventerrein	  is	  een	  gemêleerd	  gebied	  waarbij	  Moleneind/Bijster	  in	  de	  jaren	  80	  is	  ontwikkeld	  
en	  Hoogeind/Minervum	  eind	  jaren	  90.	  Als	  bedrijvenvereniging	  VBBO	  willen	  we	  dit	  gebied	  als	  een	  
hoogwaardig	  bedrijventerrein	  profileren	  met	  een	  aantrekkelijk	  ondernemersklimaat	  en	  een	  veilige	  
werkomgeving	  voor	  ondernemers	  en	  bezoekers.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  werkomgeving	  draagt	  bij	  aan	  de	  
productiviteit	  van	  de	  bedrijven	  op	  het	  bedrijventerrein.	  	  
	  
Het	  behoud	  van	  een	  prettige	  werkomgeving	  gaat	  niet	  vanzelf	  en	  kost	  geld.	  Gelet	  hierop	  heeft	  
Vereniging	  Bedrijven	  Breda-‐Oost	  (VBBO)	  besloten	  om	  een	  onderzoek	  te	  starten	  naar	  de	  
mogelijkheden	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  Bedrijven	  investeringszone	  (afgekort	  BIZ).	  Met	  een	  BIZ	  
betalen	  alle	  ondernemers	  mee	  en	  investeren	  gezamenlijk	  in	  de	  kwaliteit,	  duurzaamheid,	  uitstraling	  
en	  veiligheid	  van	  het	  bedrijventerrein.	  Met	  een	  BIZ	  kunnen	  we	  onder	  andere	  de	  veiligheid	  vergroten,	  
de	  kwaliteit	  van	  de	  buitenruimte	  verbeteren,	  de	  uitstraling	  van	  het	  bedrijventerrein	  verbeteren,	  het	  
bedrijventerrein	  promoten,	  gezamenlijke	  initiatieven	  ontplooien	  (zoals	  duurzaamheid,	  mobiliteit	  
etc.),	  samenwerken	  en	  netwerken.	  	  Een	  deel	  van	  deze	  activiteiten	  wordt	  al	  wel	  uitgevoerd,	  maar	  
gedragen	  en	  betaald	  door	  nog	  een	  beperkt	  aantal	  bedrijven.	  In	  een	  BIZ	  betaalt	  iedereen	  mee	  en	  dat	  
is	  natuurlijk	  wel	  zo	  eerlijk.	  
	  
VBBO	  heeft	  daarom	  besloten	  om	  de	  BIZ	  via	  een	  nieuwe	  verenigingsstructuur	  op	  te	  zetten.	  Dit	  
betekent	  dat	  voor	  de	  BIZ	  een	  nieuwe	  vereniging	  is	  opgericht	  met	  de	  naam:	  vereniging	  BIZ	  
Bedrijventerreinen	  Breda-‐Oost	  (3B-‐O).	  De	  huidige	  vereniging	  VBBO	  zal	  na	  instemming	  met	  een	  BIZ	  
wel	  blijven	  bestaan,	  maar	  gedurende	  de	  BIZ-‐periode	  inactief	  zijn.	  Gedurende	  de	  BIZ-‐periode	  zullen	  
geen	  lidmaatschapsgelden	  worden	  geheven	  door	  VBBO.	  
	  
Het	  doel	  van	  dit	  document	  is	  u	  te	  informeren	  over	  wat	  is	  een	  BIZ,	  wat	  is	  de	  meerwaarde	  van	  een	  BIZ	  
op	  het	  bedrijventerrein,	  hoe	  bereiken	  we	  dit,	  wat	  zijn	  de	  kosten	  voor	  de	  ondernemer	  en	  welke	  
activiteiten	  we	  gaan	  uitvoeren	  om	  de	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  te	  garanderen	  binnen	  dit	  gebied.	  	  

Doelstelling	  
	  
Het	  bevorderen	  van	  de	  leefbaarheid,	  veiligheid,	  duurzaamheid	  en	  ruimtelijke	  kwaliteit	  op	  het	  
bedrijventerrein	  door	  het	  versterken	  van	  de	  onderlinge	  samenwerking	  van	  de	  bedrijven	  door:	  
− Het	  zorgdragen	  voor	  een	  veilig	  bedrijventerrein;	  
− Het	  instandhouden	  en	  verbeteren	  van	  de	  beeldkwaliteit	  van	  het	  bedrijventerrein;	  
− Het	  benutten	  van	  kansen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid;	  
− Het	  behartigen	  van	  de	  belangen	  van	  de	  leden;	  
− Het	  verbeteren	  van	  de	  onderlinge	  contacten;	  
− Het	  samenwerken	  met	  andere	  bedrijventerreinen	  in	  Breda.	  
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Stappenplan	  BIZ	  
	  
Om	  te	  komen	  tot	  dit	  BIZ-‐plan	  is	  een	  draagvlak-‐onderzoek	  gestart	  om	  de	  eerste	  interesse	  te	  polsen	  
van	  de	  gevestigde	  ondernemers	  en	  na	  te	  gaan	  welke	  	  behoeften	  prioriteit	  hebben.	  Op	  deze	  manier	  
kan	  bekeken	  worden	  of	  een	  BIZ	  haalbaar	  is	  voor	  dit	  gebied	  en	  waar	  de	  BIZ	  zich	  op	  moet	  richten.	  	  
	  
Hieronder	  is	  een	  stappenplan	  opgesteld	  van	  de	  BIZ-‐procedure.	  Momenteel	  bevinden	  we	  ons	  in	  de	  
fase	  van	  de	  oprichting	  van	  de	  BIZ-‐vereniging	  en	  de	  activiteiten	  met	  de	  gemeente.	  
	  
	  

Schematisch	  stappenplan	  BIZ	  	  
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ondernemers	  
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ondernemers	  
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Enquête	  alle	  
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gebied	  
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Definicef	  plan	  
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2.	  Bedrijventerrein	  Breda-‐Oost	  
	  
Bedrijventerrein	  Breda-‐Oost	  is	  gelegen	  in	  het	  oostelijk	  deel	  van	  Breda.	  Bedrijventerrein	  Breda-‐Oost	  is	  
opgedeeld	  uit	  verschillende	  kleinere	  terreinen.	  Het	  gebied	  is	  niet	  aaneengesloten.	  Het	  is	  een	  
clustering	  van	  verschillende	  terreinen.	  Een	  BIZ	  kan	  gelden	  voor	  een	  groot	  gebied	  of	  diverse	  terreinen	  
binnen	  een	  gebied.	  Sommige	  terreinen	  zijn	  gelegen	  dicht	  tegen	  een	  woonwijk.	  De	  gevestigde	  
bedrijven	  variëren	  van	  zowel	  bedrijven	  in	  de	  automotive,	  logistiek,	  distributie	  tot	  kleine	  zelfstandige	  
en	  verzamelgebouwen	  als	  kantorenzone.	  	  
	  
De	  goede	  bereikbaarheid	  en	  het	  prettige	  verblijfsklimaat	  is	  er	  zeker	  al,	  maar	  belangrijk	  is	  deze	  goede	  
situatie	  te	  behouden	  en	  verder	  te	  verbeteren	  door:	  
-‐ veiligheid	  verder	  uit	  te	  breiden	  en	  te	  optimaliseren;	  
-‐ beheer	  &	  onderhoud	  op	  het	  gewenste	  niveau	  te	  brengen;	  
-‐ juiste	  imago	  en	  uitstraling	  te	  bevorderen;	  
-‐ verkeersafwikkeling	  te	  laten	  plaatsvinden	  naar	  mate	  van	  gewenst	  gebruik	  
-‐ goede	  parkeervoorzieningen,	  verkeersveiligheid	  &	  duidelijke	  bewegwijzering	  aan	  te	  brengen;	  
-‐ gezamenlijk	  projecten	  op	  te	  pakken	  (glasvezel,	  groene	  energie,	  duurzaamheid);	  
-‐ onderlinge	  verbinding	  tussen	  bedrijven	  te	  stimuleren;	  
-‐ verbindingen	  te	  leggen	  met	  andere	  bedrijven	  en	  organisaties	  in	  Breda	  (vb.	  onderwijsinstituten);	  
-‐ belangenbehartiging	  naar	  overheden	  en	  andere	  stakeholders	  te	  professionaliseren.	  
	  
Bovenstaande	  situatie	  kunnen	  we	  gezamenlijk	  realiseren	  door	  een	  goede	  onderliggende	  organisatie	  
en	  een	  clustering	  van	  bedrijventerreinen,	  waarbij	  heel	  duidelijk	  de	  bedrijventerreinen	  centraal	  staan	  
in	  al	  haar	  activiteiten.	  Uitgangspunt	  is	  Herkenbaar,	  Duurzaam	  en	  Veiligheid.	  	  
	  
Voor	  de	  BIZ	  zijn	  de	  navolgende	  bedrijventerreinen	  aangewezen	  (Zie	  straatnamen	  van	  het	  gebied	  in	  
Bijlage	  1):	  	  
1. Moleneind	  Oost	  en	  West	  &	  2.	  Baarschot	  /	  Tilburgseweg	  tot	  aan	  het	  Viaduct	  
Het	   bedrijventerrein	   Moleneind	   Oost,	   ontwikkeld	   begin	   jaren	   ’80,	   vormt	   samen	   met	   Baarschot,	  
ontwikkeld	   jaren	   ’90,	   een	   geheel	   van	   bedrijventerreinen	   dat	   langs	   de	   snelweg	   A27	   is	   gelegen	   en	  
wordt	   geheel	   omsloten	   door	   de	   infrastructuurlijnen	   van	   de	   Tilburgseweg,	   de	   Nieuwe	   Kadijk,	   de	  
spoorlijn	  Breda-‐Tilburg	  en	  de	  Rijksweg	  A27.	  De	   ligging	  direct	  bij	  de	  op-‐	  en	  afrit	   van	  de	  A27	  en	  aan	  
belangrijke	   stadsontsluitingswegen	   geeft	   het	   gebied	   een	   optimale	   bereikbaarheid	   en	   een	   erg	  
interessante	   vestigingsplaats	   voor	   bedrijven.	   Baarschot	   en	  Moleneind-‐Oost	   verbinden	   elkaar	   door	  
middel	  van	  een	  doorlopende	  weg.	  

Aan	  de	  westkant	  van	  Moleneind	  bevindt	  zich	  een	  klein	  bedrijventerrein	  grenzend	  aan	  een	  woonwijk	  
(Moleneind-‐West).	  Ook	  Moleneind	  Oost	  en	  West	  zijn	  middels	  een	  doorlopende	  weg	  met	  elkaar	  
verbonden.	  Het	  betreft	  de	  Urkstraat	  gekruist	  door	  de	  Wieringenstraat.	  	  
	  
3. Bijster	  inclusief	  Amrâth	  hotel	  Brabant	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  Heerbaan	  aan	  de	  zijde	  van	  de	  Claudius	  Prinsenlaan	  bevindt	  zich	  een	  
kantorenzone	  gelegen	  aan	  de	  Bijster.	  Aan	  de	  Bijster	  zijn	  naast	  kantoren	  ook	  een	  sportschool	  
gevestigd.	  De	  verschillen	  tussen	  een	  kantorenzone	  en	  de	  genoemde	  bedrijventerreinen	  zijn	  groot,	  
echter	  kunnen	  deze	  gebieden	  elkaar	  goed	  aanvullen.	  	  
	  
4. Hoogeind	  /	  Minervum	  
Het	  bedrijventerrein	  Hoogeind	  is	  ontwikkeld	  eind	  jaren	  90/	  begin	  2000	  en	  kent	  diverse	  prestigieuze	  
vestigingen,	  onder	  meer	  van	  Amgen	  en	  Abbott	  en	  meubelfabrikant	  Lensvelt.	  Het	  terrein	  is	  direct	  
ontsloten	  naar	  de	  A27	  (Utrecht	  -‐Breda),	  dat	  ten	  zuiden	  van	  Breda	  aansluiting	  vindt	  op	  de	  A58	  en	  A16.	  
Minervum	  is	  het	  grootste	  bedrijventerrein	  binnen	  het	  Breda-‐Oost	  gebied.	  	  
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De	  nieuwste	  ontwikkelingslocatie	  is	  Breepark.	  Dit	  terrein	  wordt	  ontwikkeld	  als	  grootschalig	  
evenemententerrein,	  bioscoop	  en	  vestigingen	  van	  volumineuze	  detailhandel	  zoals	  Decathlon.	  
Breepark	  zal	  NIET	  onder	  de	  BIZ	  binnen	  Breda-‐Oost	  vallen.	  De	  voornaamste	  reden	  is	  dat	  een	  koppeling	  
van	  twee	  unieke	  terreinen,	  namelijk	  bedrijventerrein	  Minervum	  en	  evenemententerrein	  Breepark	  te	  
divers	  is	  om	  alle	  belangen	  goed	  te	  kunnen	  dienen.	  Het	  bedrijventerrein	  moet	  een	  bedrijventerrein	  
blijven	  en	  de	  belangen	  van	  de	  gevestigde	  bedrijven	  behartigen.	  	  

De	  keuze	  om	  4	  gebieden	  op	  te	  nemen	  in	  een	  BIZ	  heeft	  de	  volgende	  redenen:	  
1. VBBO	  was	  al	  een	  vereniging	  voor	  alle	  genoemde	  gebieden.	  Voor	  het	  aanwijzen	  van	  het	  BIZ-‐

gebied	  is	  hiermee	  rekening	  houden	  en	  één	  grote	  (collectieve)	  vereniging	  met	  één	  bestuur	  is	  in	  
het	  kader	  van	  kwaliteit	  en	  betrokkenheid	  beter	  dan	  4	  aparte	  verenigingen	  met	  4	  besturen;	  

2. Op	  de	  verschillende	  terreinen	  zijn	  dezelfde	  knelpunten	  en	  overeenkomstige	  thema’s	  te	  noemen,	  
dus	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  is	  efficiënter	  en	  effectiever;	  

3. VBBO	  heeft	  een	  groot	  aantal	  leden	  binnen	  genoemde	  gebieden	  en	  belangenbehartiging	  blijft	  een	  
belangrijk	  speerpunt	  voor	  de	  nieuwe	  BIZ-‐vereniging:	  de	  BIZ	  bouwt	  als	  het	  ware	  voort	  op	  het	  
fundament	  dat	  al	  is	  gelegd	  door	  de	  bestaande	  vereniging	  VBBO;	  

4. Een	  groter	  collectief	  levert	  ook	  meer	  voordelen	  op	  voor	  de	  gevestigde	  ondernemers	  in	  de	  zin	  van	  
schaalvoordelen	  en	  belangenbehartiging;	  

5. Binnen	  een	  BIZ	  kunnen	  we	  alle	  gebieden,	  dus	  direct	  voor	  de	  ondernemers,	  voorzien	  in	  veiligheid,	  
bewegwijzering,	  B2B,	  kwalitatieve	  uitstraling	  beheer	  en	  onderhoud,	  mogelijkheden	  in	  verdere	  
verduurzaming	  van	  zowel	  het	  bedrijf	  als	  het	  terrein.	  
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3.	  De	  BIZ	  in	  het	  kort	  	  
	  
Vanaf	  2009	  maakte	  de	  Experimentenwet	  Bedrijven	  investeringszones	  het	  mogelijk	  dat	  ondernemers	  
gezamenlijk	  konden	  investeren	  in	  een	  veilige	  en	  aantrekkelijke	  bedrijfsomgeving,	  waarbij	  alle	  
ondernemers	  meebetalen.	  De	  Experimentenwet	  had	  een	  tijdelijke	  duur.	  Per	  1	  januari	  2015	  is	  de	  BIZ	  
een	  definitieve	  wetgeving	  geworden,	  namelijk	  “	  Wet	  op	  de	  Bedrijven	  Investeringszone”.	  

Wat	  is	  een	  BIZ?	  
	  
Een	  Bedrijven	  Investeringszone	  (BIZ)	  is	  een	  wettelijk	  instrument	  waarmee	  alle	  ondernemers	  
gezamenlijk	  investeren	  in	  de	  kwaliteit,	  duurzaamheid	  en	  uitstraling	  van	  hun	  bedrijfsomgeving	  en	  
samenwerken	  op	  eventueel	  andere	  door	  hen	  te	  kiezen	  thema’s.	  	  Een	  BIZ	  is	  een	  instrument	  vóór	  en	  
dóór	  ondernemers.	  Door	  een	  BIZ	  kunnen	  de	  kosten	  van	  de	  investeringen	  in	  de	  kwaliteit	  en	  uitstraling	  
van	  de	  bedrijfsomgeving	  evenredig	  verdeeld	  worden	  onder	  alle	  ondernemers.	  Voorwaarde	  is	  dat	  de	  
meerderheid	  van	  de	  ondernemers	  achter	  dit	  plan	  staat	  en	  dit	  laat	  blijken	  door	  middel	  van	  een	  
draagvlakmeting.	  	  Is	  een	  BIZ	  eenmaal	  geaccepteerd;	  dan	  geldt	  deze	  voor	  alle	  ondernemers.	  Allen	  
betalen,	  niemand	  uitgezonderd.	  

Hoe	  komt	  een	  BIZ	  tot	  stand	  en	  op	  welke	  manier	  zijn	  we	  hier	  te	  werk	  
gegaan?	  
	  
De	  eerste	  stap	  is	  onderzoeken	  of	  er	  voldoende	  animo	  is	  bij	  de	  ondernemers	  in	  het	  gebied	  om	  
gezamenlijk	  activiteiten	  uit	  te	  voeren	  ter	  verbetering	  van	  de	  aantrekkelijkheid	  en	  veiligheid.	  Tijdens	  
een	  algemene	  ledenvergadering	  is	  toestemming	  gegeven	  om	  de	  eerste	  voorbereidingen	  naar	  een	  BIZ	  
te	  starten.	  Dit	  onderzoek	  is	  gedaan	  door	  middel	  van	  een	  enquête	  onder	  de	  leden	  van	  VBBO	  en	  onder	  
de	  niet-‐leden	  gevestigd	  binnen	  het	  aangewezen	  BIZ-‐gebied.	  Tevens	  hebben	  interviews	  
plaatsgevonden	  met	  een	  twintigtal	  grote	  en	  middelgrote	  bedrijven	  in	  verschillende	  sectoren.	  Door	  
alle	  reacties	  te	  verzamelen	  is	  een	  duidelijk	  beeld	  ontstaan	  van	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  
ondernemers	  en	  waar	  in	  geïnvesteerd	  moet	  worden.	  	  
	  
Vervolgens	  wordt	  een	  BIZ-‐plan	  opgesteld	  waarin	  wordt	  aangegeven	  wat	  de	  ondernemers	  willen	  
bereiken,	  welke	  activiteiten	  zij	  willen	  ontplooien,	  	  in	  welke	  periode	  zij	  dat	  willen	  bereiken	  (maximaal	  
5	  jaar),	  wat	  de	  kosten	  zijn,	  hoe	  deze	  kosten	  worden	  verdeeld,	  welk	  gebied	  het	  betreft	  en	  hoe	  de	  
organisatie	  wordt	  geregeld.	  Tevens	  bevat	  het	  BIZ-‐plan	  een	  meerjarenplanning	  van	  activiteiten	  die	  per	  
jaar	  nader	  worden	  geconcretiseerd.	  Het	  plan	  heeft	  een	  maximale	  looptijd	  van	  vijf	  jaar.	  Wanneer	  deze	  
periode	  is	  verstreken	  wordt	  het	  proces	  opnieuw	  uitgevoerd.	  
	  
Zodra	  de	  eerste	  stap	  is	  gezet	  vindt	  er	  ook	  overleg	  plaats	  met	  de	  gemeente.	  In	  het	  proces	  van	  
oprichting	  van	  een	  BIZ	  speelt	  de	  gemeente	  immers	  een	  belangrijke	  rol.	  Zij	  toetsen	  het	  BIZ-‐plan	  aan	  
de	  wet	  BIZ	  en	  aan	  het	  gemeentelijk	  beleid.	  Op	  grond	  daarvan	  wordt	  een	  uitvoeringsovereenkomst	  
gesloten	  tussen	  de	  BIZ-‐organisatie	  (officieel	  opgericht	  ter	  uitvoering	  van	  de	  BIZ)	  en	  het	  College	  van	  
Burgemeester	  en	  Wethouders,	  waarin	  de	  afspraken	  tussen	  de	  BIZ-‐organisatie	  en	  de	  gemeente	  zijn	  
vastgelegd.	  	  
Hierna	  kan	  de	  gemeenteraad	  de	  BIZ-‐verordening	  vaststellen.	  Deze	  BIZ-‐verordening	  is	  tweeledig.	  
Enerzijds	  regelt	  de	  verordening	  de	  noodzakelijke	  voorwaarden	  om	  de	  BIZ-‐bijdrage	  te	  kunnen	  heffen	  
en	  invorderen.	  Anderzijds	  regelt	  de	  BIZ-‐verordening	  dat	  de	  opbrengst	  100%	  als	  subsidie	  zal	  worden	  
verstrekt	  aan	  de	  BIZ-‐organisatie.	  
	  
Als	  de	  gemeenteraad	  instemt	  met	  de	  BIZ-‐verordening	  kan	  deze	  pas	  in	  werking	  treden	  nadat	  een	  
draagvlakmeting	  is	  gehouden.	  Uit	  de	  draagvlakmeting	  moet	  blijken	  of	  er	  door	  de	  ondernemers	  in	  het	  
gebied	  voldoende	  steun	  wordt	  gegeven	  aan	  het	  gepresenteerde	  plan	  en	  de	  uitvoeringsorganisatie.	  	  
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Er	  is	  sprake	  van	  voldoende	  draagvlak	  als:	  

1. Minimaal	  de	  helft	  van	  de	  stemgerechtigde	  een	  geldige	  stem	  heeft	  uitgebracht;	  en	  
2. van	  de	  respondenten	  minimaal	  2/3	  voor	  het	  instellen	  van	  de	  BIZ	  is;	  en	  	  
3. bij	  een	  tarief	  afhankelijk	  van	  de	  WOZ-‐waarde	  de	  voorstemmers	  meer	  WOZ-‐waarde	  

vertegenwoordigen	  dan	  de	  tegenstemmers.	  
	  
Het	  college	  van	  B&W	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  draagvlakmeting	  en	  moet	  zorgen	  dat	  alle	  heffings-‐
plichtigen	  zijn	  geïnformeerd	  over	  de	  strekking	  van	  de	  verordening.	  Daarnaast	  moet	  het	  college	  
waarborgen	  dat	  de	  schriftelijke	  draagvlakmeting	  vertrouwelijk	  plaatsvindt.	  Omdat	  het	  college	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  draagvlakmeting,	  zal	  deze	  ook	  de	  uitslag	  moeten	  vaststellen.	  Naast	  een	  
(verkorte)	  weergave	  van	  de	  uitslag,	  zal	  dit	  collegebesluit	  ook	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  daarvoor	  
gebruikelijke	  wijze	  .	  	  
	  
Nadat	  de	  verordening	  in	  werking	  is	  getreden,	  kan	  de	  BIZ	  van	  start	  gaan.	  De	  gemeente	  draagt	  zorg	  
voor	  de	  heffing	  en	  invordering	  van	  de	  BIZ-‐bijdrage	  en	  afhandellng	  van	  eventueel	  bezwaar-‐	  en	  beroep	  
procedures.	  	  
	  
De	  BIZ-‐organisatie	  voert	  de	  activiteiten	  uit	  en	  draagt	  zorg	  voor	  de	  verantwoording	  van	  inkomsten	  en	  
uitgaven.	  Op	  afgesproken	  momenten	  (meestal	  jaarlijks)	  controleert	  de	  gemeente	  of	  de	  BIZ-‐
organisatie	  nog	  steeds	  aan	  de	  subsidievoorwaarden	  voldoet.	  	  
Het	  is	  uiteraard	  het	  bestuur	  van	  de	  BIZ	  die	  primair	  verantwoordelijk	  is	  voor	  uitvoering	  van	  het	  BIZ-‐
plan,	  de	  te	  nemen	  maatregelen	  en	  de	  daarvoor	  benodigde	  organisatie.	  Ook	  de	  door	  de	  bedrijven	  te	  
betalen	  jaarlijkse	  bijdragen	  komen	  100%	  ten	  goede	  aan	  de	  BIZ.	  
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4.	  BIZ	  op	  Bedrijventerrein	  Breda-‐Oost	  
	  

Wat	  willen	  wij	  met	  de	  BIZ	  bereiken?	  De	  verschillende	  terreinen	  hebben	  een	  eigen	  identiteit,	  maar	  
belangrijk	  is	  om	  de	  huidige	  kwaliteit	  vast	  te	  houden	  en/of	  te	  verbeteren.	  We	  willen	  allemaal	  werken	  
in	  een	  veilige	  en	  prettige	  werkomgeving,	  waarbij	  de	  uitstraling	  en	  imago	  van	  het	  terrein	  gewaarborgd	  
is.	  	  

Hoe	  pakken	  we	  dit	  aan?	  	  
	  
Als	  u	  een	  keuze	  kunt	  maken	  gaat	  u	  toch	  ook	  voor	  het	  meest	  aantrekkelijke	  product?	  Dit	  geldt	  ook	  
voor	  bedrijventerreinen.	  U	  kiest	  dat	  terrein	  dat	  voor	  u	  qua	  locatie,	  aantrekkelijkheid,	  prijs	  het	  beste	  
bij	  u	  past.	  De	  goede	  bereikbaarheid	  en	  het	  prettige	  verblijfsklimaat	  is	  er	  zeker	  al,	  maar	  nu	  moeten	  we	  
proberen	  deze	  goede	  sfeer	  vast	  te	  houden	  en	  verder	  door	  te	  pakken	  door:	  

-‐ veiligheid	  verder	  uit	  te	  breiden	  en	  te	  optimaliseren	  
-‐ beheer	  &	  onderhoud	  op	  het	  gewenste	  niveau	  te	  brengen	  
-‐ juiste	  imago	  en	  uitstraling	  te	  bevorderen	  
-‐ goede	  parkeervoorzieningen,	  verkeersveiligheid	  &	  duidelijke	  bewegwijzering	  aan	  te	  brengen	  
-‐ gezamenlijk	  projecten	  op	  te	  pakken	  (glasvezel,	  groene	  energie,	  duurzaamheid)	  
-‐ business-‐to-‐business	  te	  stimuleren	  
-‐ belangenbehartiging	  te	  professionaliseren	  naar	  overheden	  toe	  
-‐ verbindingen	  te	  leggen	  met	  overige	  organisaties	  en	  bedrijventerreinen	  in	  Breda	  om	  kansen	  

te	  benutten.	  
	  
Deze	  situatie	  kunnen	  we	  gezamenlijk	  creëren	  door	  een	  goede	  onderliggende	  organisatie,	  waarbij	  
heel	  duidelijk	  het	  bedrijventerrein	  centraal	  staat	  in	  al	  haar	  activiteiten.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  het	  
bedrijventerrein	  beter	  gepresenteerd	  en	  gepromoot	  worden.	  

Veiligheid	  
	  
Veilig	  ondernemen	  wordt	  bevorderd	  door	  samen	  met	  het	  gekozen	  beveiligingsbedrijf,	  gemeentelijke	  
diensten	  en	  politie	  een	  meerjarig	  actieplan	  te	  maken	  en	  uit	  te	  voeren.	  Een	  actieplan	  wat	  deels	  op	  
korte	  termijn	  zorgt	  voor	  quick-‐wins	  en	  op	  middellange	  termijn	  voor	  structurele	  aanpak	  en	  
verbeteringen.	  	  Veiligheid	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  speerpunten	  in	  dit	  BIZ-‐plan.	  Het	  gevoel	  van	  
veiligheid	  is	  erg	  belangrijk	  en	  dit	  willen	  we	  realiseren	  met	  een	  uitbreiding	  van	  de	  camera’s	  op	  het	  
bedrijventerrein	  in	  combinatie	  met	  een	  intensieve	  surveillance.	  
	  
Op	  het	  gebied	  van	  veiligheid	  wordt	  het	  volgende	  gedaan:	  
1. Optimalisatie	  en	  uitbreiding	  cameraplan	  binnen	  het	  BIZ-‐gebied.	  Dit	  houdt	  in:	  

-‐ Optimalisering	  &	  uitbreiding	  van	  het	  cameraplan	  op	  Minervum.	  
-‐ Uitbreiding	  cameratoezicht	  op	  alle	  terreinen	  binnen	  het	  BIZ-‐gebied	  
-‐ Schil	  1:	  Plaatsen	  overzichtscamera’s	  en	  kentekenregistratiecamera’s	  op	  de	  toegangswegen.	  
-‐ Mogelijkheden	  tot	  schil	  3	  beveiliging	  voor	  ondernemers:	  bij	  schil	  3	  (terreinbeveiliging)	  wordt	  

gebruik	  gemaakt	  van	  intelligente	  camera’s	  en	  tripwires.	  Wanneer	  deze	  worden	  geactiveerd,	  
door	  middel	  van	  beweging	  of	  het	  overschrijden	  van	  deze	  tripwires,	  gaan	  de	  camera’s	  online	  
en	  wordt	  direct	  meegekeken	  door	  de	  observanten	  op	  het	  Video	  Monitoring	  Center	  en	  
gekoppeld	  aan	  de	  alarmcentrale.	  	  

-‐ Parkmanager	  kan,	  indien	  nodig,	  live	  meekijken	  naar	  werking	  camerabeelden	  en	  routing	  
mobiele	  surveillance.	  

-‐ Intensievere	  samenwerking	  tussen	  parkmanager,	  beveiliger	  op	  het	  terrein,	  gemeente,	  en	  	  
wijkagent.	  

2. Collectieve	  mobiele	  surveillance:	  
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-‐ Permanente	  mobiele	  surveillance,	  dagelijks	  (ook	  weekenden)	  tussen	  22.00	  –	  7.00	  uur.	  
-‐ Er	  komt	  een	  duidelijke	  splitsing	  tussen	  de	  collectieve	  surveillance	  via	  BIZ	  en	  individuele	  

alarmopvolging,	  bijvoorbeeld	  door	  herkenbare	  collectieve	  surveillance	  voertuigen.	  
-‐ Via	  BIZ	  mogelijkheden	  tot	  collectieve	  aanbieding	  voor	  de	  alarmopvolging.	  
-‐ Duidelijke	  afspraken	  met	  beveiliger	  over	  surveillance,	  controle	  en	  rapportages,	  zoals	  Track	  &	  	  

Trace	  mogelijkheid	  surveillance	  en	  uitlezen	  van	  camera	  beelden.	  
-‐ Parkmanager	  kan	  controles	  uitvoeren,	  waardoor	  bewaking	  wordt	  gecontroleerd.	  

Beheer	  &	  onderhoud	  	  
	  
Onderhoud	  en	  beheer	  van	  bermen	  en	  plantsoenen	  op	  het	  bedrijventerrein	  wordt	  veelal	  door	  de	  
gemeente	  beheerd	  op	  categorie	  C	  (dit	  betekent	  bijvoorbeeld	  nog	  maar	  eenmaal	  per	  jaar	  maaien).	  	  	  
Het	  niveau	  van	  onderhoud	  ligt	  vast	  in	  een	  handboek	  en	  alle	  gemeenten	  werken	  volgens	  deze	  
methodiek.	  Als	  BIZ	  willen	  we	  het	  onderhoud	  kwalitatief	  op	  een	  hoger	  niveau	  brengen	  dan	  nu	  door:	  	  
-‐ Het	  beheer	  te	  verhogen	  naar	  categorie	  B	  voor	  zwerfvuil,	  onkruid	  en	  verharding-‐onkruid.	  
-‐ Met	  de	  gemeente	  een	  kwaliteitsslag	  maken	  door	  beheeractiviteiten	  onderling	  beter	  op	  elkaar	  af	  

te	  stemmen	  en	  beter	  met	  elkaar	  samen	  te	  werken.	  
-‐ Onderhoud	  openbaar	  groen	  en	  raamcontracten	  opstellen	  op	  basis	  van	  kwaliteitsnormen.	  
-‐ Gladheidbestrijding/sneeuwvrij	  maken.	  
-‐ (Extra)	  schoonmaak	  buitenruimte/	  Graffiti	  bestrijding	  
-‐ Het	  zorgdragen	  voor	  een	  juiste	  verlichting	  en	  onderhoud	  ervan	  
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Imago	  en	  uitstraling	  	  
	  
Uitstraling	  van	  het	  terrein	  is	  belangrijk.	  Een	  goed	  onderhouden	  bedrijventerrein	  is	  toch	  het	  
visitekaartje	  van	  bedrijven.	  Als	  ondernemer	  wilt	  u	  toch	  gevestigd	  zitten	  op	  een	  bedrijventerrein	  dat	  
voor	  de	  eigen	  bedrijfsvoering	  erg	  interessant	  is,	  maar	  aan	  	  uw	  klanten	  en	  medewerkers	  ook	  een	  veilig	  
en	  betrouwbaar	  gevoel	  geeft?	  Kortom	  alles	  draait	  om	  de	  uitstraling	  van	  het	  terrein	  met	  alle	  facetten	  
die	  hiermee	  te	  maken	  hebben.	  Een	  stukje	  gebiedsontwikkeling	  en	  -‐promotie	  is	  hierbij	  erg	  belangrijk.	  
	  
Gebiedsontwikkeling:	  
-‐ Verbetering	  aanzien/uitstraling/transformatie	  van	  leegstaande	  panden	  en	  leegstandbestrijding	  

door	  (samen	  met	  de	  gemeente)	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  vastgoedeigenaren	  en	  verhuurders.	  
-‐ Klankbord	  voor	  de	  gemeente	  ten	  aanzien	  van	  structuurvisies,	  bestemmingsplannen	  t.a.v.	  gebied.	  
-‐ Samen	  optrekken	  met	  de	  gemeente	  t.b.v.	  projecten	  en	  activiteiten	  die	  bijdragen	  aan	  de	  

meerwaarde	  voor	  ondernemers	  van	  het	  gebied.	  
-‐ Benodigde	  herstructurering	  van	  delen	  van	  het	  BIZ-‐gebied	  op	  de	  kaart	  te	  zetten	  bij	  gemeente	  en	  

provincie.	  
-‐ Deelname	  in	  Breda-‐brede	  projecten	  die	  extra’s	  kunnen	  opleveren	  voor	  het	  BIZ-‐gebied.	  
	  
Gebiedspromotie	  	  
-‐ Plaatsen	  van	  extra	  gebiedsmarkering,	  reclame-‐uitingen,	  straatmeubilair,	  welkomstborden	  zowel	  

B2B	  als	  consumentgericht.	  
-‐ Zorgdragen	  voor	  het	  netjes	  houden	  van	  het	  eigen	  terrein	  in	  overleg	  met	  elkaar.	  
-‐ Aankleding	  gebied	  versterken	  en	  onderhouden	  (vb	  Buitenkunst).	  
-‐ Website	  ontwikkelen	  voor	  informatievoorziening	  aangaande	  activiteiten	  en	  beleid,	  zowel	  voor	  

ondernemers,	  bezoekers	  en	  instanties.	  
-‐ Nadenken	  over	  een	  mogelijkheid	  om	  het	  terrein	  een	  stukje	  eigen	  identiteit	  te	  geven.	  
-‐ Mogelijkheden	  glasvezel	  op	  het	  terrein	  onderzoeken.	  
-‐ Regulier	  overleg	  met	  de	  gemeente	  over	  behoud	  en	  onderhoud	  van	  het	  terrein	  en	  nadenken	  over	  

nieuwe	  ontwikkelingen	  die	  interessant	  kunnen	  zijn	  voor	  het	  terrein.	  

Verkeersveiligheid,	  bewegwijzering	  &	  parkeren	  
	  
Een	  bedrijventerrein	  heeft	  baat	  bij	  goede	  en	  voldoende	  parkeervoorzieningen,	  een	  goede	  
doorstroming	  van	  het	  verkeer	  en	  duidelijk	  bewegwijzering.	  Om	  een	  juiste	  optimalisatieslag	  te	  maken	  
is	  	  het	  	  belangrijk	  om	  de	  huidige	  structuur	  verder	  te	  verbeteren	  en	  de	  bewegwijzering	  uit	  te	  breiden.	  
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-‐ Verbetering	  verkeersdoorstroming,	  ontsluiting	  en	  routing	  in	  het	  gebied	  (rekening	  houden	  met	  
ontwikkelingen	  Breepark).	  

-‐ Verbetering	  parkeercapaciteit	  en	  –faciliteiten	  en	  toezicht	  op	  verkeersveilige	  situatie.	  
-‐ Kwalitatief	  onderhoud	  van	  de	  bewegwijzering.	  
-‐ Uitbreiding	  van	  de	  huidige	  bewegwijzering	  op	  het	  bedrijventerrein	  binnen	  het	  BIZ-‐gebied,	  met	  

name	  op	  Minervum.	  
-‐ Eenduidige	  bewegwijzering	  op	  de	  overige	  terreinen.	  
-‐ Tegengaan	  van	  parkeeroverlast	  bij	  evenementen.	  
	  
	  

	  

Duurzaam	  ondernemen	  
	  
Duurzaamheid	  is	  een	  breed	  thema	  dat	  als	  een	  rode	  draad	  door	  dit	  BIZ-‐plan	  heenloopt.	  De	  gemeente	  
zet	  de	  komende	  jaren	  hoog	  in	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid.	  Voor	  veel	  grote	  bedrijven	  is	  de	  
bedrijfsvoering	  op	  dit	  terrein	  al	  volledig	  ingekaderd,	  maar	  kansen	  tot	  verbetering	  in	  breder	  verband	  
doen	  zich	  ook	  hier	  voor.	  Voor	  veel	  kleinere	  bedrijven	  blijft	  dit	  een	  beetje	  “een	  ver	  van	  mijn	  bed”	  
aangelegenheid	  of	  te	  duur	  en	  niet	  tastbaar.	  Toch	  liggen	  er	  veel	  kansen	  op	  het	  gebied	  van	  
energietrajecten	  en	  overige	  duurzaamheidstrajecten	  voor	  zowel	  kleine	  als	  grotere	  bedrijven.	  
De	  gemeente	  doet	  concreet	  onderzoek	  naar	  de	  toepassing	  van	  hernieuwbare	  energie	  op	  
bedrijventerreinen	  en	  in	  welke	  (organisatie)vorm	  dit	  voordelig	  te	  regelen	  is,	  zodat	  ondernemers	  
optimaal	  grip	  houden	  op	  de	  investering	  en	  inkomsten.	  De	  kracht	  van	  een	  succesvolle	  aanpak	  zit	  hem	  
met	  name	  in	  een	  gezamenlijke	  aanpak	  om	  investeringen	  in	  hernieuwbare	  energie	  financieel	  
aantrekkelijk	  te	  maken	  voor	  het	  gebied.	  Dit	  kan	  erg	  interessant	  zijn	  voor	  ondernemers	  binnen	  het	  
BIZ-‐gebied.	  De	  ambitie	  is	  om	  hier	  verder	  onderzoek	  naar	  te	  doen,	  waar	  mogelijk	  mee	  te	  liften	  op	  
projecten	  die	  Breda-‐breed	  worden	  ingezet	  en	  als	  vereniging	  diverse	  onderzoeken	  financieel	  te	  
ondersteunen	  als	  deze	  interessant	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  ondernemers	  op	  het	  bedrijventerrein.	  Veel	  
duurzaamheidsonderzoeken	  worden	  gestart	  met	  (financiële)	  ondersteuning	  van	  de	  gemeente	  Breda,	  
het	  Rijk	  of	  de	  provincie	  Brabant.	  Subsidies	  komen	  via	  een	  BIZ-‐organisatie	  eerder	  binnen	  bereik.	  
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Parkmanager	  	  
	  
Door	  de	  inzet	  van	  een	  professionele	  (deeltijd)	  parkmanager	  ontstaan	  kortere	  lijnen	  en	  kan	  efficiënter	  
worden	  gewerkt.	  Ondernemers	  krijgen	  één	  aanspreekpunt.	  Met	  een	  parkmanager	  op	  het	  terrein	  
kunnen	  beheer	  en	  onderhoud,	  beveiliging,	  bewegwijzering,	  duurzaamheid	  beter	  en	  sneller	  worden	  
aangepakt	  en	  afspraken	  worden	  gecontroleerd.	  De	  parkmanager	  heeft	  ook	  contact	  met	  diverse	  
instanties	  zoals	  gemeente,	  politie,	  brandweer	  en	  participeert	  in	  diverse	  werkgroepen	  om	  binding	  te	  
houden	  en	  zaken	  op	  te	  lossen	  ten	  behoeve	  van	  het	  terrein.	  De	  parkmanager	  wordt	  aangestuurd	  door	  
het	  bestuur	  en	  heeft	  een	  duidelijke	  taak-‐	  en	  rolverdeling.	  	  	  

Toekomst	  
	  
Naast	  de	  genoemde	  doelstellingen	  op	  het	  bedrijventerrein,	  kan	  nagedacht	  worden	  over	  
ontwikkelingen	  die	  in	  de	  toekomst	  voor	  het	  bedrijventerrein	  interessant	  zijn.	  Te	  denken	  valt	  aan	  het	  
behoud	  en	  optimalisering	  van	  het	  ondernemersklimaat.	  Belangrijk	  hierbij	  is	  dat	  de	  organisatie	  zich	  
actief	  zal	  inzetten	  in:	  

-‐ het	  verder	  professionaliseren	  van	  de	  (netwerk)organisatie;	  
-‐ het	  behoud	  van	  een	  aantrekkelijk	  vestigingsklimaat	  voor	  de	  ondernemers;	  
-‐ het	  vergroten	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  alle	  belanghebbende	  partijen;	  
-‐ het	  bestendigen	  van	  het	  goede	  imago	  van	  het	  bedrijventerrein;	  
-‐ het	  versterken	  van	  concurrentiekracht	  bedrijven	  en	  het	  behalen	  van	  efficiencyvoordelen	  

waardoor	  kostenbesparing	  ontstaat;	  	  
-‐ het	  stimuleren	  van	  onderlinge	  business-‐to-‐business	  activiteiten;	  
-‐ Deelname	  in	  stadsbrede	  projecten	  die	  worden	  opgezet	  door	  bv.	  Platform	  BV	  Breda.	  

	  

5.	  Staffel	  
 
Hoeveel	  elke	  ondernemer	  gaat	  betalen	  wordt	  bepaald	  door	  een	  staffel	  die	  gebaseerd	  is	  op	  de	  
verschillende	  WOZ-‐waarden.	  	  
 

Klasse	   WOZ-‐waarde	   Aantal	  Bedrijven	   Bijdrage	  p/j	   Bijdrage	  p/m	  
1	   €	  0	  t/m	  €	  100.000	   88	   €	  120	   €	  10	  
2	   €	  100.001	  t/m	  €	  250.000	   144	   	  €	  300	   	  €	  25	  
3	   €	  250.001	  t/m	  €	  500.000	   80	   	  €	  600	   	  €	  50	  
4	   €	  500.001	  t/m	  €	  1.000.000	   65	   	  €	  900	   	  €	  75	  
5	   €	  1.000.001	  t/m	  €	  5.000.000	   59	   	  €	  1800	   	  €	  150	  
6	   €	  5.000.001	  t/m	  €	  10.000.000	   4	   	  €	  3600	   	  €	  300	  
7	   Meer	  dan	  €	  10.000.000	   2	   	  €	  7200	   	  €	  600	  

	  	   Totaal	   442	   	  	   	  
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6.	  Begroting	  
	  
De	  begroting	  is	  gebaseerd	  op	  een	  kostenneutraal	  voorstel.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  het	  dekkend	  is	  voor	  
zowel	  beveiliging	  als	  onderhoud.	  Met	  daarnaast	  een	  klein	  budget	  voor	  promotie,	  
netwerkbijeenkomsten,	  onderzoek	  en	  opstarten	  pilots.	  De	  gemeente	  blijft	  voorzien	  in	  de	  overdracht	  
van	  het	  budget	  dat	  binnen	  de	  gemeente	  gereserveerd	  is	  voor	  onderhoud.	  Er	  wordt	  vanaf	  2018	  
jaarlijks	  een	  indexering	  van	  1%	  toegepast.	  Dit	  betekent	  dat	  zowel	  de	  bijdrage	  van	  de	  gemeente	  als	  de	  
BIZ-‐bijdrage	  jaarlijks	  bijgesteld	  wordt	  volgens	  dit	  indexcijfer. 	  

Inkomsten	  
	  
De	  inkomsten	  van	  de	  BIZ	  bestaan	  uit	  de	  volgende	  posten:	  
• De	  door	  de	  gemeente	  uit	  te	  keren	  BIZ-‐subsidie	  bestaande	  uit	  de	  opbrengst	  van	  de	  heffing	  onder	  

de	  heffingsplichtigen,	  verminderd	  met	  de	  perceptiekosten.	  	  
• Bijdrage	  gemeente	  t.a.v.	  onderhoud.	  
• In	  geval	  van	  leegstand	  op	  de	  peildatum	  wordt	  niet	  de	  gebruiker,	  maar	  de	  eigenaar	  van	  de	  

bedrijfsruimte	  belast.	  Zodra	  het	  pand	  weer	  verhuurd	  of	  verkocht	  is,	  zal	  in	  het	  daarop	  volgende	  
jaar	  de	  nieuwe	  gebruiker	  worden	  belast.	  

• In	  geval	  van	  tussentijds	  vertrek	  van	  ondernemer	  of	  eigenaar	  uit	  het	  BIZ-‐gebied,	  krijgt	  men	  geen	  
geld	  terug	  van	  de	  vereniging.	  

Uitgaven	  
	  
De	  uitgaven	  hebben	  betrekking	  op	  de	  in	  dit	  BIZ-‐plan	  genoemde	  activiteiten.	  	  
• Het	  tempo	  van	  de	  uitgaven	  voor	  activiteiten	  is	  zo	  uitgespreid	  dat	  de	  uitgaven	  de	  inkomsten	  per	  

jaar	  niet	  zullen	  overtreffen	  en	  op	  het	  eind	  van	  de	  periode	  (afgezien	  van	  een	  buffer,	  zie	  volgend	  
punt)	  op	  een	  saldo	  van	  nul	  eindigen.	  

• De	  begroting	  bevat	  een	  buffer	  van	  5%	  van	  de	  totale	  kosten	  per	  jaar	  voor	  de	  gevolgen	  van	  
onvoorziene	  aspecten	  in	  het	  BIZ-‐plan,	  kosten	  ten	  gevolge	  van	  toegekende	  bezwaren	  en	  voor	  de	  
gevallen	  van	  faillissement	  (waarbij	  wel	  is	  geregeld	  dat	  niet	  de	  eigenaar	  bij	  leegstand	  aansprakelijk	  
wordt	  gesteld,	  zo	  ook	  niet	  bij	  eventuele	  faillissementen	  van	  een	  van	  de	  bedrijven	  in	  het	  BIZ-‐
gebied).	  

• De	  vereniging	  heeft	  te	  maken	  met	  interne	  kosten	  zoals	  secretariaat,	  parkmanager,	  promotie	  en	  
overige	  onkosten.	  

Overschotten	  
	  
Indien	  aan	  het	  eind	  van	  een	  periode	  een	  deel	  van	  de	  op	  die	  periode	  betrekking	  hebbende	  BIZ-‐
subsidie	  niet	  is	  besteed,	  kan	  dat	  deel	  worden	  verschoven	  naar	  de	  volgende	  periode.	  Als	  er	  geen	  
tweede	  BIZ-‐periode	  komt,	  zal	  de	  vereniging	  het	  niet	  bestede	  bedrag,	  na	  aftrek	  van	  alle	  door	  de	  
gemeente	  goedgekeurde	  kosten,	  naar	  rato	  terugbetalen	  aan	  de	  heffingsplichtigen	  die	  voor	  de	  laatste	  
subsidieperiode	  de	  BIZ-‐bijdrage	  hebben	  betaald.	   	  
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Begroting	  BIZ	  Bedrijventerreinen	  Breda-‐Oost	  
	  	   	  	   Totaal	  BIZ-‐gebied	  Breda	  Oost	  
Inkomsten	   	  	   	  	  
BIZ-‐bijdrage	  ondernemers	   conform	  staffel	   295.260	  
Onderhoudsbudget	  groen/grijs	  gemeente	  Breda	   	  	   37.747	  
Voorzien	  (3%)	   	  	   -‐8.858	  
	  	   	  	   	  	  
Totaal	   	  	   324.149	  
	  	   	  	   	  	  
Uitgaven	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Veiligheid	   	  	   204.264	  
Surveillance	  en	  camerabeveiliging	   conform	  offerte	   	  	  
Bijkomende	  kosten	  (stroom,	  bouwkunde	  e.d.)	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Groen/Grijs	  onderhoud	   	  	   56.959	  
Categorie	  B	   41.959	   	  	  
Strooirondes	  (10x)	   5.000	   	  	  
Uitvoering	  Bestek	  (manager)	   5.000	   	  	  
Overige	  groen	  grijs	   5.000	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
Duurzaam	  ondernemen	   	  	   2.500	  
	  	   	  	   	  	  
Uitstraling	  van	  het	  terrein	   	  	   	  	  
Lease	  bewegwijzering	  (periode	  5	  jaar)	  per	  jaar	   offerte	   3.500	  
Gebiedsontwikkeling/promotie	   	  	   5.000	  
	  	   	  	   	  	  
Parkmanagement	   	  	   	  	  
Parkmanager	   o.b.v.	  6	  uur	  per	  week	   14.040	  
	  	   	  	   	  	  
Overige	  uitgaven	   	  	   36.730	  
Secretariële	  ondersteuning	   7.000	   	  	  
Advieskosten,	  oprichting	   1.500	   	  	  
Internetkosten	  en	  website	   2.000	   	  	  
Representatie	  &	  Sponsoring	   1.500	   	  	  
Vergaderkosten	  -‐	  ALV	   1.500	   	  	  
Vergaderkosten	  -‐	  Bestuur	   1.500	   	  	  
Drukwerk	   2.000	   	  	  
Bestuurdersaansprakelijkheid	  verz.	   2.000	   	  	  
Perceptiekosten	  	   2.500	   	  	  
Netwerkevenementen	  	   3.500	   	  	  
Terugbetaling	  voorgeschoten	  oprichtingskosten	   5.000	   	  	  
Kosten	  onvoorzien	  	   3.230	   	  	  
Platform	  BV	  Breda	   3.500	   	  	  
TOTAAL	   	  	   322.993	  
Resultaat	  	   	  	   1.156	  
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7.	  Organisatiestructuur	  &	  werkwijze	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  nieuw	  op	  te	  richten	  BIZ-‐vereniging	  zal	  een	  vereniging	  zijn	  voor	  de	  gebieden	  zoals	  
aangegeven	  in	  dit	  plan.	  Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  wordt	  gevormd	  door	  5	  of	  7	  personen.	  Het	  
bestuur	  bestaat	  statutair	  uit	  het	  minimale	  aantal	  van	  3	  personen.	  De	  gemeente	  benoemt	  een	  
vertegenwoordiger,	  die	  als	  toehoorder	  altijd	  bij	  de	  vergaderingen	  van	  de	  besturen	  aanwezig	  is.	  
	  
Het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  heeft	  als	  taak	  het	  opstellen	  van	  een	  BIZ-‐plan,	  inclusief	  
meerjarenbegroting	  voor	  de	  periode	  van	  de	  BIZ.	  Dit	  plan	  ligt	  nu	  voor.	  Op	  basis	  van	  deze	  begroting	  
worden	  jaarplannen	  opgesteld,	  die	  het	  bestuur	  moet	  managen	  en	  bewaken.	  	  
	  
Naast	  de	  activiteiten	  is	  een	  interne	  organisatie	  nodig	  om	  de	  werkzaamheden	  uit	  te	  voeren.	  De	  
interne	  werkzaamheden,	  die	  door	  de	  vereniging	  uitgevoerd	  worden	  zijn:	  
	  
• nieuwsbrieven:	  max.	  6x	  per	  jaar	  per	  e-‐mail	  en	  eventueel	  aanvullen	  met	  nieuwsflitsen;	  
• opzetten	  en	  onderhouden	  van	  de	  website;	  
• ondernemers	  (netwerk)	  bijeenkomsten	  3x	  per	  jaar;	  
• regulier	  overlegstructuur	  met	  de	  gemeente,	  politie,	  overige	  instantie	  t.b.v.	  BIZ;	  
• bestuursvergaderingen	  ;	  
• bijwonen	  bijeenkomsten	  van	  alle	  relevante	  organisaties	  en	  stakeholders;	  
• organiseren	  2x	  per	  jaar	  ALV;	  
• jaarverslag	  van	  het	  voorgaande	  jaar;	  
• jaarbegroting	  en	  activiteitenplan;	  
• aansturen	  parkmanager;	  en	  
• raamcontracten	  met	  leveranciers.	  
	  
De	  bestaande	  vereniging	  VBBO	  zal	  blijven	  bestaan,	  maar	  geen	  activiteiten	  uitvoeren	  t.a.v.	  BIZ	  en/of	  
overige	  belangenbehartiging.	  Er	  zal	  geen	  contributie	  meer	  worden	  geheven.	  
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Bijlage	  1:	  Straatnamen	  BIZ-‐gebied	  
	  
De	  bedrijven	  en	  kantoren,	  niet	  zijnde	  bedrijfswoningen,	  gevestigd	  aan	  navolgende	  straatnamen	  (op	  
alfabetische	  volgorde)	  vallen	  binnen	  het	  BIZ-‐gebied.	  	  	  
	  
BAARSCHOT	  
BIJSTER	  (EXCL.	  DE	  SCHAREN)	  
GIJZENVELD	  
HEERBAAN	  4	  
HEUSING	  
HOGE	  SCHOUW	  
MINERVUM	  
OUDE	  LEIJSTRAAT	  
PAARDEBIJSTERS	  
TAKKEBIJSTERS	  
TILBURGSEWEG	  257	  
TILBURGSEWEG	  269	  
URKSTRAAT	  
WIERINGENSTRAAT	  
	  
	  


