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INLEIDING EN SAMENVATTING
In het bestuursakkoord 2015 – 2018 “Focus op vooruitgang” is op economisch vlak een
stevige ambitie geformuleerd. Voor een aantal deelgebieden is het bestuursakkoord al in
beleidsnota’s of visies uitgewerkt of zijn die in aantocht, bijvoorbeeld op beleidsterreinen als
participatie, evenementen en binnenstad. Voor economische stimulering (stimuleren en
innoveren van groei, kansrijke sectoren en clusters) is dit nog niet gebeurd. Dit is wel nodig
gezien de zwakke economische groei en de blijvend hoge werkloosheid.
In deze economische agenda worden de richtinggevende kaders vastgesteld waarbinnen de
komende jaren groei en werkgelegenheid met gerichte stimulansen kunnen worden
bevorderd.
ANALYSE
De Economische Agenda Breda geeft een analyse van de economische situatie, de trends en
ontwikkelingen en een onderbouwing van de keuze voor een aantal “aanjagers” voor
economische groei. Het beoogd effect is een werkgelegenheidsgroei en werkgelegenheidsbehoud.
Uit de economische analyse blijkt dat het voorzichtig wat beter gaat met de Bredase
economie. Nadat we de afgelopen jaren 6000 banen zijn kwijtgeraakt is er weer voorzichtige
groei, maar de werkloosheid blijft nog hoog. Grote sectoren qua aantal banen zijn de handel
(groothandel en detailhandel), zorg, zakelijke dienstverlening, onderwijs en openbaar bestuur.
De industrie heeft niet de meeste banen meer, maar levert wel de grootste toegevoegde
waarde; 22% van ons verdienvermogen komt uit de industrie. Als we kijken naar groeisectoren
dan doen de volgende het bovengemiddeld goed: beeldcultuur, overige creatieve industrie en
de maakindustrie.
Kijkend naar externe trends en ontwikkelingen dan zijn een aantal belangrijke: internationalisering/globalisering, nieuwe technologieën, duurzaam willen zijn en flexibilisering van de
arbeidsmarkt met een forse toename van ZZP-ers. Een verdere uitdaging zit in de Bredase
binnenstad waar de bezoekersaantallen de laatste jaren teruglopen.
Het is zaak de economische dynamiek verder aan te zwengelen. Dynamiek die ontstaat in het
samenspel van ondernemerschap en de stad. Het is evident dat een gezond vestigingsklimaat
een belangrijke voorwaarde is voor het floreren van onze economie. In deze agenda gaan we
echter niet in op ruimtelijk beleid, wonen, cultuur, en dergelijke. Hier gaat de aandacht uit
naar economische stimulering.
AANPAK
De basis van die aanpak bestaat uit het bevorderen en ondersteunen van – vooral vernieuwend
– ondernemerschap. Dit krijgt al op vele wijzen gestalte, van ondernemerschapsonderwijs tot
de startersondersteuning van de gemeente zelf. Het gemeentebestuur wil de komende jaren
een stap verder gaan: het gaat dan in een aantal gevallen om dat beslissende zetje voor een
innovatieve startende, of doorgroeiende onderneming of wellicht die nieuwe toepassing, en
juist ook om verfijning en versteviging van verbindingen: tussen ondernemers en de kennisinstellingen van de stad, tussen ondernemers onderling, die elkaar vooruit kunnen helpen.
Het zijn generieke maatregelen om ondernemerschap en groei te stimuleren, maar het is
tegelijkertijd maatwerk per bedrijf.
Om groei te bevorderen en ook voor een brede groep Bredanaars – ook de minder hoog
opgeleiden: het college streeft net als het provinciebestuur naar ‘inclusieve’ groei – werkgelegenheid te scheppen is er, behalve generieke ondersteuning, speciale inzet op de combinatie
van ondernemerschap met vier “aanjagers”: kansrijke aandachtsgebieden die kunnen zorgen
voor vernieuwing en innovatie. Het gaat hier om:
•
Internationale stad
Door zijn ligging en vestigingsklimaat is Breda aantrekkelijk voor zowel internationale
bedrijven als voor groothandel en logistieke bedrijven. Deze potentie kan verder worden
benut, ook voor het bestaand mkb dat verder kan internationaliseren.
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•

•

•

Stad van toegepaste technologie en kennis
Breda is een stad met uitstekend hoger onderwijs, kennisinstellingen en expertisecentra.
Vooral op het gebied van het toepassen van nieuwe technologie en nieuwe kennis in
combinatie met ondernemerschap kan de stad kansen pakken. Denk aan logistieke
kennis, gaming, 3d-technieken, biobased, sustainable business, etc. De uitdaging is om
slimmer te gaan werken, nieuwe technologieën toe te passen en zo te komen tot
innovaties en groei.
Creatieve stad
De creatieve sector is de snelst groeiende sector van Breda. De opleidingsinstituten
AVANS (St. Joost, CMD) en NHTV (Games en Media) leveren veel goed opgeleide
mensen af die veelal een eigen bedrijf beginnen. De creatieve sector kan de hefboom
zijn voor innovatie in andere sectoren.
Stad van beleving.
Breda heeft van oudsher veel te bieden, een historische binnenstad, winkels, horeca,
evenementen. Breda kan zich onderscheiden en vernieuwen door de beleving van de
stad van nieuwe impulsen te voorzien. We hebben hiervoor de nodige kennis, bijvoorbeeld bij de NHTV. Er kunnen nieuwe technieken worden ingezet zoals digitale technologie,
big data toepassingen en imagineering. Het gaat om de experience; in het winkelen,
erfgoed beleving, water in de stad, (dance-) evenementen en sport.

Rode draad is deze economische agenda is zo dat het college vooral de sterke eigenschappen
van Breda verder wil uitbouwen en via vergroting van de economische dynamiek langs die
route ook kansen ziet om de werkgelegenheid in de gemeente uit te breiden.
SYNERGIE MET VERHAAL VAN BREDA
Momenteel bevindt het Verhaal van Breda zich in een afrondend stadium. Het verhaal moet
leiden tot een scherper extern profiel van de Breda, met daarin onderscheidende elementen
waarmee Breda naar de toekomst gerichter (nieuwe) investeerders, bedrijven, studenten,
bezoekers en bewoners aan wil trekken. Het Verhaal van Breda moet de nu voorliggende,
dynamische Economische Agenda Breda van nog meer profiel en reliëf voorzien en daarmee
optillen naar een breder wervend en inspirerend nivo, met name ook op het economisch
vlak. Met de focus op ondernemerschap en de vier inhoudelijke aanjagers kan de Economische
Agenda Breda (nu) zorgen voor cruciale bijdragen aan en versnelling van het succes van het
Verhaal van Breda (straks).
VERANTWOORDING EN ROLNEMING GEMEENTE
Ondernemers en andere stakeholders
zijn op verschillende momenten
betrokken geweest bij de opstelling van
deze Economische Agenda en de
speerpunten die daarin worden
voorgesteld. Ze hebben in brain storms,
individuele gesprekken en werksessies
ook ideeën voor de uitvoering
aangedragen. Gedeeltelijk waren dit
gezamenlijke sessies of gesprekken met
ondernemers in het kader van het te
ontwikkelen Verhaal van Breda.
Bijgaande ‘woordwolk’ weerspiegelt de
thematiek die recent aan de orde was
in een werkontbijt met veertig
vertegenwoordigers van het Bredase bedrijfsleven en de kennisinstellingen.
Hiermee heeft de gemeente al in de praktijk gebracht welke rol ze ambieert. Economisch
beleid en bevordering van werkgelegenheid kunnen vooral effectief uitpakken, wanneer
bestuurders en ambtelijke medewerkers het stedelijk economisch weefsel door en door
kennen en een rol nemen die hoort bij deze tijd: niet die van bepaler (voor zo ver dat in lokaal
economisch beleid effect sorteert), veeleer de rol van verbinder, mogelijkmaker, wegbereider.
Een pro-actieve rol.
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LEESWIJZER
Deze economische agenda van het college vertrekt in hoofdstuk 2 bij een compacte analyse
van de economische ontwikkelingen in stad en omringende wereld.
In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de positie van de stad, in termen van
trends in de ruimere omgeving. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de blik gericht op het in
Breda vigerende beleid op enkele relevante terreinen van zowel hogere overheden en
samenwerkingsverbanden als van de gemeente zelf.
Een en ander leidt in hoofdstuk 5 tot het verhaal over de opgaven van de stad op economisch
gebied. In dit hoofdstuk vindt de lezer ook een samenvatting van het voorafgaande en een
uitwerking van de richtingen waarlangs impulsen voor de werkgelegenheid gegeven kunnen
worden.
Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de instrumenten die ingezet kunnen worden.
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ECONOMISCHE ANALYSE:
VOORUITZICHTEN, ROL VAN STAD
EN AGGLOMERATIE/REGIO
HET GROTERE GEHEEL
Voor de wereldeconomie gelden de komende jaren gematigde en onzekere groeiverwachtingen,
zo leren de forecasts van IMF, OECD en Wereldbank. Die hangen voor een belangrijk deel
samen met vertraging van de groei in China, lichte verbetering van de groei – ondanks lage
grondstofprijzen - in nu nog zwakke economieën als die van Brazilië en Rusland en sommige
landen in het Midden-Oosten. Het beeld kan gemakkelijk worden doorkruist door de
onrustige politieke situatie of nieuwe economische schokken. Ook protectionistische of
liberaliserende invloeden kunnen van invloed zijn, zoals de uitkomsten van handelsverdragen
TTIP en CETA. Het IMF verwacht een groei van de wereldeconomie met 3,4 procent in 2016 en
3,6 procent in 2017. De Wereldbank zit in haar update van deze zomer een punt lager voor
2016. Voor de ontwikkelde landen verwacht het IMF een groei van 2,1 procent in deze jaren.
Het Centraal Planbureau wijst in de recent verschenen Macro Economische Verkenning ook op
Europese risico’s. Die hangen samen met de gevolgen van een Brexit (en de actuele onzekerheden daaromtrent), en met de zwakke positie van een aantal Europese banken, waaronder
de Deutsche Bank. De economische groei in Nederland blijft 0,4 procent lager als gevolg van
de Brexit, zo meent het CPB. Nog eens 0,2 procent groeivermindering is het gevolg van
verlaging van de gasproductie in Groningen. Al met al resulteren groeiprognoses voor Nederland in Macro-Economische Verkenning van het CPB van 1,7 procent in 2016 en volgend jaar.
BRABANT, WEST-BRABANT
Brabant doet het goed, vergeleken met de rest van Nederland. Brabanders hebben een hoge
arbeidsproductiviteit, de werkloosheid is hier lager dan gemiddeld en de provincie kent een
aantal sterke clusters en sectoren. De industrie – van voeding tot high tech fijnmetaal –
exporteert het meest van alle sectoren, de groothandel deelt als het ware in dat succes.
De detailhandel groeit niet.
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Afb. 1: Werkgelegenheid Brabant naar sectoren (bron: Brabant databank)

De werkgelegenheid in de industrie is in de provincie is afgenomen, maar daarmee acht de
provincie deze sector nog steeds van groot belang: ook omdat elke baan in de industrie er
1,5 elders (aanlevering, handel, dienstverlening) oplevert. De industrie is ook met 65 procent
van het totaal de grootste exporteur van Brabant. Hier handelt het om de topclusters chemie,
agrofood en HTSM.
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Alleen in 2013 ging het in de provincie Brabant minder goed met de economie dan in
Nederland als geheel. Van West-Brabant wordt wel vaker gezegd dat het een economische
crisis later ervaart dan de rest van Nederland en ook later weer opkrabbelt. Toch gaapt er
tussen West-Brabant en de provincie als geheel de laatste jaren een fors gat. Het groeiverschil
in 2014 van bijna 3 procentpunten (en meer dan 4 met Zuidoost Brabant) is uiteraard veel te
groot. De inhaalmanoeuvre lijkt aan de gang, maar de noodzaak daarvan kan niet voldoende
worden benadrukt.
De economische ontwikkeling zien we weerspiegeld in de werkloosheidscijfers. Het UWV
houdt die bij in termen van WW-uitkeringen. Hier gaat het dus om die personen die niet heel
lang werkloos zijn. De cijfers geven wel een beeld van de trends. In heel Nederland kreeg eind
augustus 2016 4,8 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering, voor heel Brabant
was dat 5 procent en voor West-Brabant 5,3. In Breda stond de teller op 5 procent.
Het UWV publiceert ook maandelijks een overzicht van het aantal niet-werkende werkzoekenden in Nederland1. Dit zijn alle personen in de beroepsbevolking (van 15-75 jaar) die een
WW-uitkering hebben of een uitkering ingevolge de WWB, of geen uitkering hebben, maar
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en op zoek zijn naar werk. Dit is dus de echte vraag
naar werk in Nederland.

Aug-16

NWW-percentage

Nederland

WW-perc.

10,1

4,8

Brabant

9,7

5

West-Brabant

9,5

5,3

Breda

10,6

5

Oosterhout

10,5

5,5

Etten-Leur

8,3

5,8

Moerdijk

7,4

5

In deze cijfers (stand augustus 2016) is te zien
dat de grotere steden van West-Brabant het
wat minder goed doen dan het geheel als het
gaat om alle werkzoekenden.

Bron: UWV

INTERMEZZO: SNELLE GROEIERS
Brabant kan goed mee met de rest van Nederland als het gaat om het aandeel ‘snelle
groeiers’ in het bedrijfsleven. In de periode 2011-2014, die de BOM onderzocht, zat de
provincie net iets boven het nationaal gemiddeld met 5,6%. Dus meer dan een op twintig
bedrijven in Brabant is als snelle groeier te kenschetsen (groei in omzet en/of medewerkers
van meer dan 20 procent per jaar.)
Deze snelle groeiers vinden we vooral in en rond de steden. Regionale clustervorming blijkt
snelle groei te bevorderen. Rond Eindhoven gaat het relatief hard, maar ook in de driehoek
’s Hertogenbosch-Tilburg-Breda. Veruit het beroemdste actuele voorbeeld van dergelijke
clustervormig is het stelsel toeleveranciers voor ASML in Veldhoven. In totaal besteedt
ASML 1,75 miljard aan toeleveringen in Nederland.
Snelgroeiende bedrijven in Noord-Brabant zijn voornamelijk actief binnen de groot- en
detailhandel en industrie. High-tech systemen, Agri & Food en Logistiek zijn de topsectoren
binnen Noord-Brabant met relatief de meeste snelgroeiende bedrijven. Snelle groeiers zijn
niet per definitie ‘startups’ die ‘upscalen’. Die zitten erbij, maar het gros van de snelle
groeiers (een derde ongeveer) is tussen de tien en twintig jaar aan de gang, een kwart is vier
tot tien jaar in business. 60 procent heeft tussen de 10 en 50 medewerkers. (Bron: BOM
(2016). Scale up dash board Brabant. Tilburg. BOM.

1

UWV (2016) . Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. Amsterdam. UWV.
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BREDA
WERKGELEGENHEID
Breda en de regio West-Brabant kennen een sterke industriesector, met een breed palet aan
hoogwaardige (vooral) MKB-bedrijven. Alleen al in Breda gaat het om 550 vestigingen (ruim
honderd meer dan in het jaar 2000) met in totaal ruim 7000 medewerkers. Op COROP-niveau
levert de industrie het grootste aandeel in de totale toegevoegde waarde van de economie:
22 procent.
Sectoren die de afgelopen jaren harde klappen hebben gekregen en zich nu langzaam
herstellen zijn onder meer de bouw (bijna een kwart van de banen verdween hier in de periode
2011-2015), de horeca (- 18 %), financiële instellingen (-19%) en openbaar bestuur (-18%).
De banengroei draagt nog niet stevig bij aan de daling van de werkloosheid. Die blijft dit jaar,
volgens de prognoses, beperkt tot 0,2 procentpunt en komt uit op 6,6 %. Het totaal aantal
banen binnen de gemeente kan dit jaar de 100.000-grens overgaan. Daarmee is een positieve
trend in beeld, ook al zit de gemeente nog niet op het topniveau van 2007, toen ze 105.000
banen telde.

Gezondheids- en welzijnszorg
Advisering, onderzoek, special. zakelijke
dienstverlening
"Detailhandel (niet in auto's e.d.)
!Groothandel en handelsbemiddeling
Onderwijs
Industrie
Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale
verzekeringen
Verhuur van roerende goederen, overige zakel.
dienstverl.
Vervoer en opslag
'Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Bouwnijverheid
Informatie en communicatie
2015

Cultuur, sport en recreatie

2011

Financiële instellingen

2006
Overige dienstverlening
Landbouw, bosbouw en visserij
Nutsbedrijven
'Verhuur van en handel in onroerend goed
0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Afb. 3: Werkgelegenheid Breda naar sectoren (bron: Gemeente Breda O&I)

Landelijk groeide het aantal vestigingen, aldus de Kamer van Koophandel2, vorig jaar met
4 procent. Breda doet het iets beter met ruim 5 procent. Hoofdmoot van deze nieuwe
vestigers vormt een groeiend leger ZZP’ers, landelijk al bijna een miljoen. De andere helft van
ondernemend Nederland wordt gevormd door parttime bedrijven (24 procent van het totaal)
en mkb (idem). Het grootbedrijf (meer dan 250 werknemers) telt ruim 1400 ondernemingen
in Nederland (0,1 procent van het totaal).

2

K amer van Koophandel (2016). Bedrijfsleven 2015. Jaaroverzicht ondernemend Nederland. [https://www.kvk.nl/
download/Jaaroverzicht%20ondernemend%20Nederland%202015%20DEF_tcm109-414629.pdf]

Economische Agenda Breda

11

Voor bijna alle sectoren – alleen landbouw en industrie tonen nog een aarzelende opgang geldt voor 2016 een positieve groeiverwachting. Dit mag eveneens worden aangenomen,
gelet op het algemene economisch beeld van Nederland, voor de jaren daarna.
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Afb. 4: Vestigingen van bedrijven: bedrijfstak Breda (bron: CBS)

ONDERNEMERSCHAP
Het saldo van startende en stoppende ondernemers is in Breda de laatste jaren – de periode
na de bankencrisis – betrekkelijk stabiel. Dat betekent wel dat er per jaar tussen de 500 en
1000 bedrijven bij komen. Breda telt inmiddels ruim 16.000 vestigingen, het dubbele van het
aantal in het jaar 2000. Daarmee voegt de gemeente zich in een landelijk trend.
Ondernemen heeft alles te maken met zelfstandig keuzen willen maken en risico durven
nemen. De start ups van vandaag wordt niet meer geleerd om vuistdikke businessplannen vol
te pennen. Banken hechten daar wellicht nog te vaak aan, maar ondernemen in de dynamische
omgeving van 2016 is vooral aanpakken en durven. Een ‘lean’ startup durft te experimenteren.
Een goed idee, een gefundeerd bewustzijn van wat klanten willen, een gemotiveerde
uitvoerder, en soms een klein zetje van een club als Starterslift, en gaan! Er ontstaat een
iteratief, ‘agile’ – zeg: aftastend - proces, waarbij het product of de dienst en de andere
marketingaspecten in nauw contact met (potentiële) klanten verder wordt ontwikkeld3.
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Afb. 5: Per saldo komen er in Breda jaarlijks tussen de 500 en 1000 ondernemingen bij (bron: Gemeente Breda, O&I)

Er is dus minder zekerheid, in elk geval op papier. Dat vraagt van financiers en overheidsondersteuners ook vaker om het lef om de intuïtie van de ondernemer te waarderen en te
respecteren. Starterslift hanteert deze methode. We zagen al dat deze aanpak tot een snellere
marktbenadering kan leiden en dus tot lagere financieringslasten (en zodoende mogelijk tot
een kleiner risico in de opstartfase).

3

Zie bv.: Rijt, W. Van en I.van den Ende (2016). Toekomstbestendig ondernemen. Zoetermeer. Panteia.
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DE VASTGOEDMARKT
De leegstand in de kantorenmarkt in West-Brabant groeit nog altijd. Tussen ultimo vorig jaar
en de zomer van dit jaar is deze met 1 procent gegroeid, meldt DTZ Zadelhoff4. Medio 2016
staat 19 procent van de kantoorruimte in Breda leeg (landelijk: 15 procent). De bandbreedte
voor de huurprijzen van kantoorruimte in Breda en omgeving lijkt aan de top iets versmald
(nu: € 70-140 per m2/jaar), wanneer we DTZ Zadelhoff mogen geloven.
Deze onderzoeker en bemiddelaar in vastgoed acht bijna de helft van het kantorenaanbod in
de regio als ‘kansarm’, anderhalf maal zoveel als gemiddeld in Nederland. Een kwart van het
aanbod wordt als ‘kansrijk’ beschouwd, even zoveel als kans hebbend. Ter vergelijking: voor
heel Nederland gaat hier om een zesde en de helft. Gevolg is dat de huurprijzen in de regio
nog immer in neerwaartse richting gaan en Breda en zich nu qua prijzen in de staart van het
peloton bevindt met regio’s als Twente, Limburg en Groningen.
Volgens recente ‘indicaties’ van de provincie Brabant staat van de winkels in West-Brabant5
12 procent leeg. Verkopers en verhuurders van bedrijfsgebouwen zoeken voor ongeveer
16 procent van het West-Brabantse vastgoed.
Wat betreft bedrijventerreinen – en hier is DTZ Zadelhoff weer aan het woord - zit Breda wat
betreft aanbod (leegstand) met 5 procent net boven het nationaal gemiddelde. Qua huurprijzen
wijkt Breda niet veel af van de prijzen in de periferie van Nederland.
WONINGMARKT
De woningmarkt in Breda is terug op het niveau van voor de bankencrisis van 2008. De
gemiddelde woningprijs is in het tweede kwartaal van dit jaar de € 250.000 dicht genaderd
en wordt nog immer opwaarts voortgestuwd. Daarmee lijkt doorbreking van de records van
2007-2008 een kwestie van tijd. Het aantal dagen dat een woning te koop staat is inmiddels
geslonken tot minder dan 60. Ter vergelijking: in 2012 was dat driemaal zo veel. Het aantal
verkochte bestaande woningen is sinds 2013 nu verdubbeld tot ruim 600 per kwartaal.
Nieuwbouw is in Breda de laatste jaren teruggevallen: van 733 in 2012 naar een piek in 2013
met 1100 nieuwbouwhuizen, is de productie in 2014 (486) en 2015 (296) stevig teruggevallen.

INTERMEZZO: DE STAD, DE AGGLOMERATIE, HET DAILY URBAN SYSTEM
Breda en omliggende plaatsen doen het al jaren goed in de economische overzichten. In
de rangschikking die Bureau Louter6 jaarlijks maakt en die in Elsevier wordt gepubliceerd is
de stad Breda steevast in of net buiten de top tien (van 340 gemeenten) te vinden, de
agglomeratie Breda (met Etten-Leur, Oosterhout en grote delen van de zuidelijk gelegen
gemeenten hoort in de top-vijf. Louter merkt daarbij op dat voor de stedelijke agglomeratie Breda geldt dat de omliggende gemeenten ‘een aanzienlijk extra bijdrage’ leveren aan
de economische prestaties van de agglomeratie (het ‘stadsgewest’ in Louters termen).
De meest recente Economische Barometer van Breda (januari 2016) schetst ook een
positief beeld van de lokale economie met doorzettende economische groei en ook een
(weliswaar licht) herstel van de banengroei. Wat die laatste betreft vallen enkele sectoren
op die in 2015 het bovengemiddeld goed doen in Breda: Beeldcultuur (+8,3%), de
creatieve industrie (+2,5) en niet te vergeten: de (maak-)industrie (+3 %).
Steden en stedelijke agglomeraties, zoals Breda en de omliggende gemeenten, zijn zo in
beeld als motoren van dynamiek en groei. Ze vormen in een aantal opzichten een geheel,
dat weliswaar is doorsneden door infrastructuur, waterwegen en gemeentegrenzen.

4	DTZ Zadelhoff (2016). Nederland compleet. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. Factsheets. Medio 2016. Amsterdam.
[https://www.dtz.nl/nl/marktinformatie]
5	Provincie Brabant (2016). Leegstand in Brabant en per regio. http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/
ruimtelijke-ordening/leegstand/cijfers-leegstand-in-brabant/leegstand-in-brabant-en-4-regios.aspx
6

Louter, P. En P. Van Eikeren (2016). Economische toplocaties 2016. Delft. Bureau Louter.
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Gebruikers van de ruimte trekken zich daar trouwens niets van aan. Die verplaatsen zich
dagelijks in wat ook wel het ‘daily urban system’ heet: ‘een (groot)stedelijke agglomeratie
met omliggende landelijke kernen die met elkaar verbonden zijn door vele dagelijkse
relaties vanwege woon-werkverkeer, verhuizingen en het gebruik van stedelijke voorzieningen’. Volgens de Atlas voor Gemeenten horen bij het Daily Urban System van Breda de
volgende gemeenten in zijn geheel: Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout
en Breda. En verder (grote) delen van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Donge, Gilze en
Rijen, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Waalwijk en Zundert.
De motorfunctie heeft veel te maken met twee verschijnselen: sorting (de best opgeleide
mensen werken in de stad) en met agglomeratievoordelen, de ‘natuurlijke eigenschappen’
van de stad en haar directe omgeving: de geconcentreerde aanwezigheid en nabijheid van
mensen, faciliteiten en voorzieningen.
Sharing, matching en learning: bedrijven delen een grotere en gespecialiseerde markt van
nabije toeleveranciers (en verlagen zo hun transactiekosten), steden bieden een grotere en
daardoor gespecialiseerder arbeidsmarkt (met betere en snellere ‘matches’) en bedrijven
profiteren van kennisoverdracht onder elkaar.
Cruciaal hierbij is vertrouwen en dat wordt vooral bevorderd door face to face contacten.
Soortgelijke voordelen treden op aan de consumentenkant: in de stad zijn voorzieningen,
banen, maar ook potentiële (levens-)partners vaker voorhanden. Vooral de aanwezigheid
van hoger opgeleiden en door hun inzet en samenwerking bevorderde productiviteitsgroei,
speelt hierbij in de moderne kenniseconomie een prominente rol.
Steden vormen ook emancipatiemachines: onderwijs, werk en sociale verbanden werken als
‘roltrap’, zoals sommigen de weg van platteland naar stad aanduiden.
Agglomeratie-effecten leiden niet zonder meer tot economische groei. Deze, in termen van
groei van de arbeidsproductiviteit, wordt vooral bepaald door technologische ontwikkeling,
onderwijs en concurrentie. Steden dragen daar, als (geclusterde) ‘broedplaatsen’ van innovatie en kennisintensieve bedrijvigheid, wel stevig aan bij.
De aanwezigheid van relatief veel hoogopgeleide mensen in de stad leidt ook niet automatisch tot meer kansen voor de daar wonende lager opgeleiden. Die ‘trickle down’-theorie
gaat maar zeer ten dele op, vonden onderzoekers7. De bestedingen van hoogopgeleiden in
de stad kunnen toch meer werkgelegenheid leiden, maar het is afhankelijk van de samenstelling van de regionale arbeidsmarkt of laagopgeleiden uit de stad daarvan profiteren.
Bovendien doet zich ook verdringing door hoger opgeleiden. (Zwart)werkende studenten in
de horeca zijn daar een voorbeeld van.
Steden en hun directe omgeving kennen ook agglomeratienadelen: hoge prijzen voor grond
en woningen, maar ook congesties en leefbaarheidsvraagstukken. In Breda staat tegenwoordig in de ochtend- en avondspits heel wat verkeer langdurig stil.
Om steden aantrekkelijk te houden voor verschillende groepen burgers, is effectief beleid op
terreinen als wonen en leefklimaat, onderwijs, infrastructuur en innovatie van belang. De
meest eenvoudige voorwaarde voor stedelijke groei: je moet er ook heen kunnen en er
onderdak kunnen vinden wat bij je past8. Een belangrijke graadmeter voor de aantrekkingskracht van steden zijn de keuzen van jongeren en jongvolwassenen. Volgens het PBL lijkt de
trek naar de stad van jongeren, ook gegeven de demografische ontwikkeling in het
‘ommeland’, zijn piek wel te hebben bereikt. Datzelfde geldt de deelname aan hoger
onderwijs. Daarbij zou de prijsontwikkeling van huizen in de steden niet alleen lagere-inkomensgroepen, maar ook lager opgeleide jongeren die het vooral van flexcontracten moeten
hebben, ruimtelijk kunnen ‘uitsorteren’.

7

P onds, R., G. Marlet en C. Van Woerkens (2015). Trickle down in de stad. De invloed van hoogopgeleiden op de

8

PBL (2015), De stad: magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, Den Haag: PBL.

arbeidsmarkt voor laagopgeleiden. Den Haag. Platform31.
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
GLOBALISERING, VERSCHUIVINGEN ALOM, TWEEDELING
Inmiddels vertrouwde, maar daarmee nog niet omarmde trends in de omringende wereld
met forse effecten op de nationale en dus ook de regionale economie zijn globalisering,
verschuiving van economische centra en geopolitieke onrust. Die laatste is geadresseerd in
de economische analyse. Globalisering houdt in dat economische productie en economische
processen zich, met hulp van informatie- en communicatietechnologie en slimmere (en
goedkopere) transportmiddelen, weinig meer van vestigingsplaatsen aantrekken. Veel
bedrijvigheid is ‘footloose’ geraakt, aanzienlijk flexibeler georganiseerd en speelt zich minder
af in ketens, dan wel in netwerken.
Tegelijk is de internationale concurrentie verhevigd, immers, enigszins versimpeld, iedere
aanbieder kan elke markt bereiken. Zo is heel wat productie naar gebieden met lagere (loon-)
kosten verschoven, al lijken de allernieuwste vruchten van de productietechnologie voor
ombuiging van die trend te gaan zorgen. Een voorbeeld: 3D-printers zijn immers overal te
benutten. Ook in schuurtjes in Breda. Bovendien lijken kwaliteit en leverbetrouwbaarheid niet
in alle delen van de wereld op het niveau dat nogal wat hedendaagse consumenten en
producten van eindproducten vragen.
Toch verschuiven economische machtscentra: vooral in Oostelijke richting. China, waar de
groei momenteel enigszins vertraagt, stoomt op als wereldspeler. Maar ook binnen Europa
groeit welvaart aan de Oostzijde en verschuiven brandpunten van economische activiteit:
men neme de groei in Zuid-Duitsland ten koste van het achterblijvende Ruhrgebied.
Dat verschijnsel heeft binnen Europa bijvoorbeeld, zo leert recent onderzoek9, gevolgen voor
onder meer de logistiek. Ook Rotterdam, en daarmee het Brabantse ‘achterland’ van de
wereldhaven, heeft hiermee om te gaan.
Genoemde verschuivingen en gevolgen van globalisering hebben consequenties voor de
arbeidsmarkt, maar ook voor de stabiliteit van landen en hun verbanden. Enerzijds vragen
ze om flexibele antwoorden en vooral investeringen in ‘employability’.
Dat lukt niet overal op tijd, gegeven ook het tempo van de veranderingen. Volgens verschillende onderzoekers dreigt er een ‘tweedeling’ in westerse samenlevingen. Het Nederlandse
Sociaal en Cultureel Planbureau10 ziet dat genuanceerd en rept van een verdeling van de
samenleving in een zestal groepen.
Brexit, de populariteit van Donald Trump in de VS, maar ook de groei van populistische
partijen wordt deels toegeschreven aan verslechtering van de condities voor de traditionele
middenklasse in deze samenlevingen. Globalisering in combinatie met individualisering lijkt
een lastiger cocktail: wanneer de ‘winnaars’ van de globalisering geneigd raken hun winsten
voor zichzelf te houden, kunnen spanningen in samenlevingen oplopen.
BEVOLKING: VERSTEDELIJKING, VERGRIJZING
Ook in Brabant gaat de verstedelijking voort. Breda groeit, volgens de prognoses van Primos11
naar 195.000 in 2030 en tot meer dan 200.000 inwoners in 2040. Het aantal huishoudens
groeit in deze periode van nu ongeveer 86.000 naar meer dan 100.000. Recente prognoses
van het PBL12 laten een spectaculairder bevolkingsgroei zien in Breda naar meer dan 210.000
in 2014. Deze voorspelling zou inhouden dat van de bevolkingsgroei in geheel West-Brabant
(+28.000 van 2017 tot 2040) 90 procent in Breda terecht komt.

9

Paardenkooper, K. (2016). Teureka. Rotterdam. NT Publishers.

10

Bovens, M. et al. (2014). Gescheiden werelden. Den Haag. Sociaal en Cultureel Planbureau.

11

Breda (2016). Website Breda in cijfers. Bevolking- prognoses (Primos 2015).

12	PBL (2016). Regionale bevolkingsprognose. Den Haag. Planbureau voor de Leefomgeving. [http://www.pbl.nl/themasites/
regionale-bevolkingsprognose/open-data] Gezien 30 september 2016
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Vergrijzing rukt onstuitbaar op. Dat is deels een vraagstuk, en tegelijk een kans. Het vraagstuk zit hem in een stabiliserende beroepsbevolking die een steeds grotere groep ouderen
heeft te onderhouden. Dat ‘onderhouden’ heeft vooral te maken met AOW en pensioenen
en met zorgkosten. Deze zogeheten ’grijze druk’ verdubbelt nationaal van ongeveer 20 naar
40 procent: ofwel tegenover elke vijf werkenden staat nu ruim één gepensioneerde, dat
worden er twee.
Vergrijzing leidt tot andere vragen inzake wonen en zorg. Het beleid om ouderen langer
zelfstandig in de eigen omgeving te laten blijven, daagt uit tot de ontwikkeling van nieuwe
woonconcepten, toepassing van nieuwe technologie en waarschijnlijk een groeiende vraag.
Van de huidige 182.000 inwoners is 22 procent jonger dan 20 jaar, en een op zes ouder dan
65. Breda blijft behalve groeien ook vergrijzen: in 2030 telt Breda een kleine 20.000 75-plussers. Inwoners van de gemeente zijn relatief goed opgeleid: 43 procent is hoogopgeleid
(hbo+; landelijk: 30), 36 procent middelbaar en 21 procent is laagopgeleid.
VERDUURZAMING
Dat de opwarming van de aarde mede door de mens wordt veroorzaakt en dat deze
opwarming buitengewoon kwalijke effecten heeft, is inmiddels onomstreden13. In Parijs is in
dit verband eind vorig jaar in VN-verband een klimaatakkoord tot stand gekomen dat ook de
Europese Unie – goed voor 12 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen begin oktober formeel heeft omarmd, nadat onder meer de VS en China dat eerder deden.
Groeiend bewustzijn van de noodzaak van energietransitie en vermindering van uitstoot, gaat
nu hand in hand met internationale afspraken en beleid, ook op lokale schaal. Breda besloot
al eerder dat de stad in 2044 CO2-neutraal wil zijn. Daarvoor is op dit moment het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van kracht. Via uitvoeringsorganisatie EnergiekBreda van
de gemeente en enkele partners, kunnen burgers en hun verbanden, ondernemers en
instellingen initiatieven aandragen om dit beleid tot een succes te maken.
Zo liggen er bedreigingen, zoals verstoring van (handels-)ketens, in het bijzonder doordat
energienetwerken en internetverbindingen het begeven. Volgens het IPCC en het PBL14 is dit
en gevolg van internationalisering van energienetwerken. Het is de vraag of dat zo werkt.
Energieopwekking en opslag kan voor hetzelfde geld (of wellicht zelfs goedkoper) decentraal
en lokaal plaatshebben. Eventuele klimaatverandering is zo een argument om deze lokale
opwekking te bevorderen die ook kansen biedt voor lokale bedrijven.
Bedreigingen zijn uiteraard ook geïdentificeerd in de sfeer van mogelijk met klimaatverandering
samenhangende natuurrampen. Ook hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven om
mensen ertegen te beschermen. Die zijn in het bijzonder te vinden op gebieden als watermanagement, maar ook bij de agrarische kennisinstellingen en ondernemingen en stedelijke
planningsdeskundigen.
ARBEIDSMARKT
Een paar grote trends zijn zichtbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt: voortgaande en
uitzonderlijke omvangrijke flexibilisering en daarbij voortgaande automatisering en
robotisering van productie en dienstverlening.
Het vaste contract is op zijn retour, schrijven de opstellers van de Macro-Economische
Verkenning. Vooral onder jongeren en laagopgeleiden is het aantal flexibele contacten
gestegen. Waar de beroepsbevolking tussen 2003 en nu met 8 procent groeide, is het aantal
flexwerkers met bijna 70 procent gegroeid tot meer dan 1800 en is het aantal ZZP’ers
toegenomen met 60 procent tot meer dan een miljoen.

13	IPCC (2014). Climate Change 2014. Synthesis report. Genève. Intergovernmental Panel on Climate Change.
[http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/]
14

Vonk, M., A. Bouwman, R. Van Dorland en H. Eerens (2015). Worldwide climate effects . Risks and opportunities for the
Netherlands. Den Haag. Planbureau voor de Leefomgeving.
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Het lijkt, zo leert de MEV, een typisch Nederlands
verschijnsel. De kans op een vaste baan, die
normaal gesproken groeit met het klimmen der
jaren, is nu per cohort significant lager dan enkele
decennia geleden en de trend is ook dalend.
TNO15 liet eerder al zien dat de ‘flexibele schil’
van bedrijven in Nederland blijft groeien. Was
die in 2007 nog 20 procent en in 2013 als 25
procent, de verwachting is dat deze in 2020 al
op 30 procent ligt. Uitschieters zijn in dit
verband de horeca en in de zorg met beide
relatief veel oproepkrachten (resp. 22,5 en 10,5
procent in 2013), de bouw (met 9 procent
ZZP’ers), en bouw en transport met betrekkelijk
veel uitzendkrachten. De industrie heeft de
minste belangstelling voor een flex-schil,
redenerend vanuit het belang van vakkennis
voor haar processen. Alle sectoren verwachten
een groei van hun flexibele schil, behalve
horeca (meer dan 50 procent) en bouw (ruim
een kwart).

Afb. 6: Soorten arbeidsrelaties

TECHNOLOGIE EN DIGITALISERING
Digitalisering van industrie en dienstverlening gaat in sneltreinvaart. In 2012 schrijft de Boston
Consulting dat technologische vernieuwing, versplintering van behoeften en doelgroepen en
de almaar ‘platter’ planeet (minder geopolitieke risico’s, en dus sneller bewerkbaar - waarbij
even de vraag is of dat vandaag nog zo is) vraagt om acceleratie van vernieuwing16. Cruciale
ingrediënten zijn dan: vernieuwingstalent (mensen die een neusje hebben voor valoriseerbare
innovaties) en maatschappelijk aanpassingsvermogen (versimpeld: ruimte maken voor deze
vernieuwers). Internationaal ondernemen wordt nog almaar vanzelfsprekender. Bedrijven
worden, gedwongen door de snelle veranderingen in de omgeving, almaar flexibeler en meer
en meer afhankelijk van ‘excellente’ medewerkers. De overheid moet ondernemen, aldus de
BCG, meer ruim baan geven.
‘Smart’ lijkt het toverwoord van deze tijd. Smart industry, smart service, smart cities, smart
mobility. Wat is dat smart? Dat is in elk geval niet verdwalen in onmetelijk hoge hopen met
data. Smart industry bijvoorbeeld, zo leert de gelijknamige agenda17, gaat over slimme
toepassingen van ICT, waardoor machines met elkaar kunnen samenwerken, processen
efficiënter worden en uiteindelijk klanten dus slimmer (en veel meer op maat en op tijd)
worden bediend. ICT maakt het ook mogelijk allerlei diensten aan producten toe te voegen
(denk aan onderhoudssystemen op afstand) waardoor klanten verder worden ‘ontzorgd’ en
zich kunnen concentreren op hún ‘smart’ bedrijvigheid of consumptie.
FME en kompanen zien dat Nederland achter loopt wanneer het gaat om invoering en
gebruikmaking van slimme technologie. Die worden dus aangemoedigd, maar vooral
getoond. In Field Labs door heel Nederland kunnen ondernemers komen kijken wat de
mogelijkheden zijn. In West-Brabant is er al zo’n field lab in Hoogerheide, op Aviolanda: het
Fieldlab Composieten Onderhoud en reparatie – Bouwen aan het Development Center for
Maintenance of Composites (DCMC). Betrokkenen zijn hier o.a.: Rewin, Fokker, TU Delft en
de Avans Hogeschool. Aanvragen voor een field lab kunnen naar het projectbureau smart
industry.

15

G
 oudswaard, A., E. van Wijk en S. Verbiest (2014). De toekomst van flex. Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van
Nederlandse bedrijven. Hoofddorp. TNO.

16	Kurstjens, H., J. Maas en T. Steffens (2012). NL 2030. Contouren van een nieuw Nederlands verdienmodel. Amsterdam.
Boston Consulting Group.
17	FME, TNO, ministerie EZ et al. (2014). Actieagenda smart industry. Dutch industry fit for the future. Zie: www.smartindustry.nl.

Economische Agenda Breda

19

Interessant verschijnsel, ook gezien de opmerkingen die ondernemers en afgezanten van
kennisinstellingen hebben gemaakt tijdens het werkontbijt met stakeholders van wethouder
Boaz Adank op 5 oktober. Ook hier handelde het om invoering van nieuwe technieken en
bevordering van innovaties. En ook hier kwam de roep om ‘living labs’ en ‘aanklooiplekken’
in de stad.
ROBOT RUKT NOG NIET ECHT OP
Nederland loopt niet voorop met robotisering. De WRR18 turfde vorig jaar 93 robots per
10.000 werknemers in Nederland. Dat is bij de buren al andere koek. Duitsland telt er 282,
België – dikwijls onderschat als innovatieve natie - 169. Zuid-Korea en Japan gaan voorop
met respectievelijk 437 en 323 robots per 10.000 werknemers. Het verschil zit deels in de
economische structuur” Nederland heeft betrekkelijk weinig automotive bedrijvigheid.
Wel toeleveranciers, ook van roboticasystemen, zoals Steelweld in Breda en, als het bagagesystemen gaat, VanderLande in Veghel. Echt slimme robotica (en überhaupt automatiserings-)
systemen komen tot stand in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, zo valt bij de laatste te beluisteren.
Verschillende opvattingen heersen over de gevolgen van ‘robotisering’ van productieprocessen, niet langer alleen in de automobielfabriek, maar bijvoorbeeld ook in administratie en in
de zorg. Deloitte19 slaat een paar weken terug alarm met een rapport waaruit naar voren
komt dat de helft van de huidige mbo-studenten op den duur zijn of haar werk aan robots
moet afstaan. Eerder al liet deze organisatieadviseur weten dat in Nederland 2 tot 3 miljoen
banen onzeker zijn als gevolg van verdergaande automatisering en robotisering.
Er zijn ook minder alarmerende rapporten, zoals het eerdergenoemde van de WRR, dat een
‘inclusieve robotagenda’ bepleit: niet alleen techneuten, maar pakweg de gehele samenleving
moet zich met de inzet va automatisering en ontwikkeling van nieuwe kennis bezig houden.
Niet voor iedereen is er een even groot ‘automatiseringsrisico’: Algemeen wordt wel
aangenomen dat de omschakeling in een nieuwe automatiseringsgolf in elk geval leidt tot
slinkende kansen voor minder hoogopgeleiden en groeiende mogelijkheden voor ‘experts’ in
de arbeidsmarkt. Over de keerzijde van het verhaal, de komst van andere banen en de
toenemende arbeidsproductiviteit, is nog minder bekend.
Gezamenlijk geven verdergaande flexibilisering en robotisering behalve verdelingsvraagstukken ook beleidsuitdagingen op lokale schaal.

18

Went, R., M. Kremer en A. Knottnerus (2015). De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk.
Den Haag. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

19	Deloitte (2014, 2015). De impact van automatisering op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Amstelveen. Deloitte. http://www2.
deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-data-analytics-impact-van-automatisering-op-de-nl-arbeidsmarkt.pdf en http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/data-analytics/articles/effect-robotisering-arbeidsmarkt.html
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BESTAAND BELEID
EUROPA
Het economisch beleid van de Europese Unie, vastgelegd in visiedocument Europe2020, is
vandaag de dag gericht op sterke economische groei en duurzame ontwikkeling. Deze
ambitie valt uiteen in drie deeldoelen: slimme groei (3 % BBP voor R&D en innovatie),
duurzame groei (de 20/20/20 doelen inzake drijfgassen, hernieuwbare energie en energie-efficiency) en inclusieve groei (75 % arbeidsparticipatie, minder dan 10 % voortijdig schoolverlaters, 40 % van de bevolking met een afgemaakte tertiaire opleiding en vermindering van
het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft).
Voor de slimme groei heeft de Europese Commissie programma’s geopend die Nederland
heeft vertaald in deze prioriteiten: versterking innovatie-infrastructuur, en versterking van de
innovatieve capaciteiten en het valorisatievermogen van het MKB binnen de topclusters. Hier
komt het aan op slimmer samenwerken tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en tussen
bedrijven onderling.
OP Zuid heet het Europese innovatieprogramma voor de drie zuidelijke provincies. Er is 113
miljoen euro beschikbaar uit het regiofonds van de EU. Het heeft als doel groei en werkgelegenheid te bevorderen en klimaatverandering, energieafhankelijkheid en sociale uitsluiting te
beperken. Onder regie van de provincie Brabant is een Regionale Innovatie Strategie voor
Slimme Specialisaties (RIS3) opgesteld. Deze richt zich op innovatie, in het bijzonder rond
koolstofarme economie, en de uitrol daarvan.
Samenwerking, cross overs, open innovatie (o.a. in living labs) en betere aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt zijn hier kernbegrippen. In het bijzonder (clusters van) het MKB en
kennisinstellingen kunnen hier projecten indienen.
NEDERLAND EN DE DELTA: TOP-SECTORENBELEID
Om haar internationale concurrentiepositie (top-5 in de ranking van het World Economic
Forum bijvoorbeeld) te behouden en om grote maatschappelijke vraagstukken middels nauwe
samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid aan te vliegen, kiest het Rijk voor
een focus op negen top-sectoren. Vooral het MKB – de banenmotor van de Nederlandse
economie - krijgt middels dit beleid een steun in de rug in de vorm van toegang tot kennis
en financiering.
Drie daarvan zijn ook in de Zuid-West-Nederlandse delta uitverkoren als speerpunt-sectoren:
Maintenance (passend in de topsector HTSM), Biobased Economy (crossover tussen Chemie
en Agrofood) en Logistiek. Dit betekent dat middelen vanuit Rijk, RIS3 (EU) en de provincie
Noord-Brabant (Investeringsagenda Structuurversterking) vooral naar deze sectoren gaan.
BRABANT: VEERKRACHT EN INNOVATIE
Veerkracht is het centrale thema in de provinciale economische plannen20 die zich richten op
voldoende werkgelegenheid en een welvarende samenleving. Voorwaarden zijn hier:
optimaal samenspel met de Europese en nationale groeistrategieën en aanjagen en ontwikkelen van doeltreffende clusters, respectievelijk cross overs daartussen. In een recente Statenmededeling preciseren Gedeputeerde Staten hun inzet: “Onze ambitie voor de komende
jaren richt zich op innovatieve, meer inclusieve en een groene economische groei.”21 Industrie
(de ‘kraamkamer van nieuwe technologie’) en zorgeconomie spelen hier een belangrijke rol.
Dat begrip ‘inclusieve’ groei heeft voor een belangrijk deel betrekking op werk. Maar de
match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is geen eenvoudige. GS constateren een
risico: ‘Menselijk kapitaal is de achilleshiel van de Brabantse economie.” Dus wordt niet alleen
ingezet op effectieve relaties tussen onderwijs en vragers van arbeid en ‘inclusief werkgeverschap met aandacht voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt’ ook zet de provincie de
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Provincie Brabant (2012). Economisch Programma Brabant 2020. ’s Hertogenbosch. Provincie Brabant.
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GS Brabant (2016). Brabant vernieuwt, een economische agenda. Statenmededeling. Den Bosch. Provincie Noord-Brabant.
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schijnwerper op ‘flexicurity’. Dit begrip staat, aldus Brabantadvies22, voor ‘beleid en voorzieningen die leiden tot het versterken van het aanpassings-, anticipatie- en innovatievermogen
van zowel arbeidsorganisaties als werkenden (protected mobility).’
Op de hoofdlijn gaat het om investeren in vernieuwingskracht en het slim verbinden van
economische doelen en vernieuwing aan maatschappelijke uitdagingen. Bij die laatste horen
slimme mobiliteit, duurzame agro-food-keten, energietransitie (duurzame energie) en gezond
ouder worden (de zorgeconomie). Bij dit alles is ‘de basis op orde’ een fundamentele notie:
hier handelt het om bevordering van ondernemerschap, proactief arbeidsmarktbeleid voor de
kenniseconomie, ruimte voor bedrijvigheid en een goede bereikbaarheid. Niet veel minder
van belang is kwaliteit handhaven of versterken in het ‘brede ecosysteem’: al die (beleids-)
terreinen die bijdragen aan een prettig leefklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
SAMENWERKING IN DELTA EN REGIO WEST-BRABANT
Begin deze eeuw is de samenwerking tussen achttien gemeenten in West-Brabant en één
Zeeuwse (Tholen) op gang gekomen langs twee, en uiteindelijk drie sporen. Er is de samenwerking in de Regio West-Brabant om vooral de economische belangen van de negentien
goed af te stemmen en een effectieve positionering van de regio te verwerven in de
Rijn-Schelde-Maasdelta.
Hiervoor fungeert een door alle besturen omarmde Strategische Agenda 2012-202023,
waarop werk, energietransitie, stimulering van de moderne maakindustrie en bevordering van
leefbaarheid in deze streken de kern vormen. DE basisfilosofie van deze agenda is de juiste
balans tussen ‘people, planet en profit’, ofwel duurzame ontwikkeling. In de aanpak wordt
stelselmatig voor ‘triple helix’ – d.w.z. samen optrekken van Ondernemers, Onderwijs/
kennisinstellingen en Overheid – gekozen.
Op diverse deelterrein van de RWB-agenda lopen, ook op verschillende subregionale schalen,
talrijke programma’s om duurzaamheid en (de kwaliteiten van) economie, ruimtelijke
ontwikkeling en wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn, en mobiliteit te versterken.
Deze RWB is daarbij ook vertegenwoordigd in twee grotere platforms. De Strategic Board van
de ‘Delta Region’ – Zuidwest Nederland plus een deel van Vlaanderen – die zich focust op
innovatie richting een toonaangevende, robuuste, maar ook circulaire/duurzame economie in
dit deel van wereld op de terreinen maintenance, logistiek en biobased economy. De board
stimuleert innovaties met investeringssteun, waarvoor de middelen voor een belangrijk deel
van Europa en andere overheden afkomstig zijn.
Deltri-platform24 was tot voor kort het vehikel waarin West-Brabant optrekt met openbaar
bestuur en de havenbedrijven van Rotterdam, de Drechtsteden en Moerdijk, alsook met de
provincies Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, om gezamenlijk de positie van de havens in het
gebied en de samenhang daarvan met de omgeving te verstevigen. Deze overleggen over de
gemeenschappelijke belangen rond de haveneconomie, bedrijfsterreinen en mobiliteit gaan
voort als ‘Delta Dialoog’.
Momenteel wordt bestuurlijk richting gegeven aan de doorontwikkeling van de economische
samenwerking in West-Brabant, vooral langs een drietal, samenhangende interventies:
a)	Betrekken bedrijfsleven, kennisinstellingen in triple-helix-opdrachtgeverschap van
REWIN en versterking van de slagkracht van deze regionale uitvoeringsorganisatie, die
nog gerichter wordt ingezet voor acquisitie, business development en kansrijk MKB in
West-Brabant;
b)	omvorming van de Strategic Board Delta Region naar een Delta Network die op
landsdelig niveau met bedrijfsleven, kennisinstellingen en de regionale en provinciale
(Noord-Brabant en Zeeland) overheden kennis deelt, adviseert op overstijgende
thema’s en lobby pleegt waar dat de (economische) positie en belangen van
Zuid-West-Nederland kan versterken;
22

Brabantadvies (2016). Meerjarenkader provinciaal arbeidsmarktbeleid. ’s Hertogenbosch. www.brabantadvies.nl.
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Zie: http://www.west-brabant.eu/projecten/lopende-projecten/strategische-agenda-west-brabant-2012-2020/1782
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Voor verdieping, zie: http://www.deltri.eu
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c)	focus op ruimtelijk-economische samenwerking (=core-business) in RWB-verband,
gericht op de ondersteuning en stimulering van de regionale economie door de
overheid op de pijlers van economische zaken, mobiliteit, arbeidsmarktbeleid en
ruimtelijke ontwikkeling
Deze doorontwikkeling moet de economische aantrekkelijkheid van Breda - als sterke stad in
een sterke regio – en West-Brabant versterken en vice versa.
Complementair daaraan zien Breda en de omliggende gemeenten ook het belang samendoen op subregionaal niveau (zie ook het intermezzo over daily urban system). Voorheen in
het BOEL-overleg, nu in ‘BOEL+M’, stemmen Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk niet
alleen economische en logistieke kwesties af rond de transportas A16 en de haven van
Moerdijk. Er worden ook agendapunten verkend als wonen en zorg, duurzaamheid en
energietransitie. Aan de Zuidzijde van de stad is er het Landstad Baronie-overleg met de
buurgemeenten25. Hier wordt de agenda meer bepaald door onderwerpen rond leisure,
recreatie en plattelandsontwikkeling. Dit samenwerkingsverband heeft vorige maand de
‘Agenda van de Baronie 2017-2022’ aan gedeputeerde Erik van Merriënboer aangeboden.
Op het gebied van arbeidsmarkt is er een Regionaal Platform Arbeidsmarkt (rpA); een
overlegorgaan zonder geen zelfstandige bevoegdheid. Regio West-Brabant (RWB) verzorgt,
als openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, het secretariaat en het procesmanagement
ten behoeve van het rpA. Het platform formuleert regionaal arbeidsmarktbeleid en initieert
hiertoe projecten. In de zomer van 2016 is er een nieuw vierjarig uitvoeringsprogramma26
gepresenteerd waarin veel meer dan voorheen de vraagzijde van de arbeidsmarkt is opgenomen. Ook hierin is de focus op de regionale topsectoren logistiek, maintenance en biobased
verwerkt en zijn acties geformuleerd voor meer instroom in de kansrijke sectoren, bijvoorbeeld door zij-instroom van werkzoekenden.
WAT WE IN BREDA AL DOEN
Het vigerende bestuursakkoord Focus op Vooruitgang27 koerst aan op een ‘ondernemend
Breda’ door verbindingen te leggen tussen economie, recreatie, cultuur en onderwijs. Een
nieuw ‘Verhaal van Breda’ is in ontwikkeling. Bij het maken van deze agenda is zo goed
mogelijk hierop aangesloten.
Werkgelegenheid is doel nummer 1. Meedoen mogelijk maken voor zo veel mogelijk
inwoners. De coalitie stelt vast dat werk het gevolg is van dynamiek die op zijn beurt ontstaat
door verbindingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en een stad waar het goed toeven
is. Een stad met een aantrekkelijk vestigingsklimaart: ruimte voor ondernemen dus, en een
kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau. Netwerken en verbindingen vormen de
schakels naar toekomstige welvaart. In de ontmoeting zit de (kans op) vooruitgang, zou een
parafrase kunnen luiden.
Om huidige en mogelijk toekomstige ondernemers en bedrijven een gastvrij en dienstbaar
welkom te bereiden, is het project Top Dienstverlening gaande. Er is een herijking van de visie
Binnenstad in aantocht. Middels onder meer een centre of excellence wil de Gemeente Breda
de creatieve sector verbinden met bestaande industrie en dienstverlening om daar vernieuwing
en nieuwe dynamiek los te woelen.
Een belangrijke mijlpaal in de recente historie is uiteraard de opening van het nieuwe Bredase
station en de daarbij volledig vernieuwde route naar de binnenstad. Deze majeure impuls
markeert de wijze waarop Breda haar ligging tussen wereldhavens en vliegvelden als
‘internationale schakelstad’ denkt uit te nutten. Breda zet met hernieuwde energie in op de
vestiging van internationaal bedrijfsleven en Benelux-hoofdkantoren.
25	LandStad De Baronie is een streeknetwerk waarbij de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur,
Oosterhout, Rucphen, Zundert, het waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer zijn aangesloten. Binnen het netwerk
werken deze partijen samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, diverse andere maatschappelijke organisaties en
inwoners. De Provincie Noord-Brabant ondersteunt tot 1 januari 2017 diverse streeknetwerken, waaronder LandStad De
Baronie, met financiële middelen en menskracht om de samenwerking tussen de deelnemers gestalte te geven (persbericht
Regio West-Brabant 15-09-2016)
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rpA (2016). West-Brabant werkt aan morgen, regionaal uitvoeringsprogramma 2016-2020.
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Zie: https://www.breda.nl/gemeente/college/coalitieakkoord-2014-2018
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VESTIGINGSKLIMAAT
Het is elders in dit stuk al kort aangestipt: om economische dynamiek in de stad te bevorderen
zijn er tenminste drie partijen nodig. Dat zijn producenten, ondernemers, investeerders ook,
de mensen van de stad (die verschillende rollen vervullen) en de ‘gemeenschap van de stad’
die het ‘klimaat’ van de stad aantrekkelijk weet te houden. Tussen al deze rolvervullers zitten
talrijke verbindingen, of die zouden er in elk geval moeten zijn, want in de verbinding zit de
vooruitgang.
Om bedrijven te laten landen of te laten groeien is een gunstig vestigingsklimaat een eerste
vereiste. Dat kent veel aspecten. Ruimte in een belangrijke, en liefst ook nog betaalbare,
kwalitatief passende ruimte. Maar daaromheen speelt, behalve de ‘couleur locale’ en de van
nature aanwezige kenmerken van een gebied, alle beleid van de lokale overheid mee om een
gunstig vestigingsklimaat te creëren.
Het college van Breda streeft ernaar een klimaat in de gemeente te scheppen waar bedrijven,
ook die van over de grens, mee te verleiden zijn. Dan gaat om ruimtelijk en economisch
beleid brede zin, waarvan belangrijke uitgangspunten zijn vervat in de Structuurvisie 2030.
Maar het gaat ook onder meer om het beleid, zoals omschreven in de WoonVisie Breda
(2014), het cultuurbeleid en de museumplannen van het college, de Visie Binnenstad (2013),
de Detailhandelsnota en beleidstukken in aantocht zoals de Horecanota en het Evenementenbeleid. Er is bijna geen beleidsonderwerp dat niet ook enig raakvlak heeft met het leef- en
werkklimaat van Breda, en dus met het vestigingsklimaat.
Het gaat ook om onderhoud en kwaliteitsverbetering van de ‘assets’ van de ondernemende
stad: de binnenstad, de bedrijventerreinen, de kantoorlocaties, de evenementenplekken,
noem maar op. Eerste stappen om dit type taken en verantwoordelijkheden als bedrijfsleven
en overheid gezamenlijk op te pakken zijn gezet. Er is een Ondernemersfonds voor de
binnenstad, op verschillende bedrijventerreinen krijgt deling van verantwoordelijkheden
voorzichtig vorm. Er kunnen hier wel een paar tandjes bij. Dat betekent dus ook verbinden,
relaties bouwen en wederzijds verplichtingen opnemen, op basis van een gezamenlijk
gevoelde urgentie.
STRUCTUURVISIE 2030
Een ondernemende en toegankelijke kernstad in een Europese regio. Onderwijsstad en
ruimte voor vernieuwend ondernemerschap. Twee zinnen uit de Structuurvisie 2030, waarin
belangrijke elementen van het verhaal van Breda alvast zijn aangestipt.
In een omgeving waar concurrentie nog immer snel toeneemt, is bijtijds schakelen en
investeren in de kwaliteiten van de stad van levensbelang. Het eerste heeft te maken met de
wijze waarop de stad met marktpartijen omgaat die (komen) bijdragen aan welvaart en
welzijn van Breda, het tweede met noodzakelijk onderhoud en vernieuwing van de lokale
infrastructuur- in brede zin.
Ruimte voor ondernemen is stap één in een beleid dat werkgelegenheid wil bevorderen. Op
dit punt is er veel veranderd, zo leert de Structuurvisie. De ruimtevraag wordt diffuser en de
levensduur van vestigingsconcepten korter. Dit houdt in dat een ook voor ondernemers
gastvrij Breda zou moeten zorgen voor hoogwaardige (en wellicht dikwijls meer gemengde)
vestigingsmilieus, met een behoorlijk graad van flexibiliteit. De vraag, niet langer het toevallig
aanwezige aanbod, bepaalt de gang van zaken. En: “Bij werk- en voorzieningenmilieus en
landschappen staat het creëren van gebruikswaarde, toekomstwaarde, belevingswaarde en
hospitality centraal.”
De relatie tussen overheden en marktpartijen is aan verandering onderhevig. Overheden
dienen actueel geïnformeerd te zijn over marktontwikkelingen en trends. Bedrijven vragen
daarbij steeds meer differentiatie van vestigingsmilieus, meer mogelijkheden functies te
mengen en meer inbreng in de ontwikkelingen. De Structuurvisie attendeert erop dat de
gemeente die actief en creatief op zoek wil naar nieuwe bedrijvigheid, ook op zoek moet
naar nieuwe vormen van onderzoek en analyse over markten. Daarbij komen vernieuwende
wijzen van vermarkten van werk- en voorzieningenmilieus- en landschappen, nieuwe vormen

Economische Agenda Breda

24

van samenwerking, nieuwe netwerken en nieuwe financiële arrangementen.
Een majeur vraagstuk dat direct raakt aan de economische ontwikkeling van Breda is dat van
mobiliteit in de stad. De stad slibt in hoog tempo dicht. Niet alleen investeringen, vooral
ingrijpende vermindering van het autogebruik in ruil voor meer verplaatsingen per fiets of
met openbaar vervoer, zijn allebei onvermijdelijk. Breda loopt in dit opzicht behoorlijk achter
bij vergelijkbare steden in Nederland.
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DE OPGAVEN VOOR DE ECONOMIE
VAN BREDA
Het is een kwestie van de kansen benutten. Dat is de boodschap van het economisch beleid
van Breda. Breda ligt gunstig, beschikt over voldoende ruimte en over een goed opgeleide
beroepsbevolking en bijbehorende hooggewaardeerde kennisinstellingen en kent een
veelgeprezen woon-, leef- en werkklimaat.
DE ANALYSE EN UITDAGINGEN SAMENGEVAT
Breda is de afgelopen jaren ongeveer zesduizend banen kwijtgeraakt. Daarbij blijft de
economische groei in de regio West-Brabant de laatste jaren achter bij die van de provincie als
geheel, laat staan die van Oost-Brabant. Weer aansluiten bij dit peloton en de verloren banen
terugwinnen is in een globaliserende, zeer competitieve omgeving hard werken.
Het is zaak de economische dynamiek verder aan te zwengelen. Die ontstaat in het samenspel van ondernemerschap en (de mensen en de faciliteiten van) de stad. Voor de hierboven
beschreven inhaalmanoeuvre dienen beiden in topconditie te zijn. Ze moeten elkaar moeiteloos kunnen vinden om resultaten te kunnen boeken.
Hoe ligt de stad erbij in 2016? Waar zitten de urgenties voor beleid? Waar zitten de kansen?
In de internationale omgeving zijn de groeiverwachtingen weinig zeker. Voor een regio als
West-Brabant die het toch ook voor een belangrijk deel van haar welvaart van export moet
hebben, is dat geen gemakkelijke basisconditie.
De stedelijke economie functioneert in een groter geheel, in een agglomeratie, in een
stedelijke regio. Die bieden kansen – omdat het ‘daily urban system’ door zijn schaal en
kwaliteiten voor extra toegevoegde waarde zorgt. Tegelijk is uit de UWV-cijfers zichtbaar dat
twee steden in dit stedelijke ‘systeem’, Breda en Oosterhout, ook de grootste hiaten in de
werkgelegenheid vertonen.
Nogal wat sectoren in de regionale en stedelijke economie hadden en hebben het zwaar in
de laatste jaren. Structuurverandering schrijdt voort: minder “oude” industrie, meer creatieve
bedrijven en ZZP’ers. Werkgelegenheid in Breda blijft in veel conjunctuurgevoelige sectoren
onder druk staan, ondermeer horeca, bouw, groothandel en financiële dienstverlening.
De groei keert voorzichtig terug, al leidt deze nog niet of nauwelijks tot daling van de
werkloosheid. De matige gang van zaken in industrie en dienstverlening wordt weerspiegeld
in een forse leegstand van kantoren (19 procent) en bedrijfspanden (16 procent). De
woningmarkt daarentegen lijkt in hoog tempo aan te trekken: prijzen en aantallen transacties
zijn terug op of al voorbij het niveau van voor de crisis. Breda als woonstad beschikt over
magnetische gaven.
Het aantal vestigingen van bedrijven groeit in Breda onverminderd, maar dit betreft – in lijn
met nationale ontwikkelingen – almaar vaker een-pitters (ZZP’ers) voor wie een vaste
arbeidsrelatie met een werkgever steeds vaker onbereikbaar blijkt. Flexibilisering van de
arbeidsmarkt - gaat zo voort. Het aandeel werknemers met een vast contract slinkt, inmiddels
zijn vier op de tien ‘flexwerker’.
Urgenties zijn voorts te vinden in de Bredase binnenstad en de bereikbaarheid van de stad.
Bezoekersaantallen zijn de laatste jaren gedaald, tegelijk is er kritiek te noteren over de staat
van de binnenstad: leegstand, stilstaande ontwikkelingen, een kwalitatief nog niet tot de
verbeelding sprekend winkelaanbod. Zoals al in de Structuurvisie 2030 is gesignaleerd zijn er
stevige uitdagingen rond mobiliteit. Breda zal automobiliteit terug moeten dringen ten
faveure van andere verplaatsingsvormen, niet alleen vanwege milieueisen, maar vooral ook
om de stad bereikbaar te houden.
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Breda en West-Brabant krabbelen op, maar blijven in termen van werkgelegenheid en groei
nog te veel achter bij de rest van de provincie. Dit is een uitdaging voor een stadsbestuur om
het vestigingsklimaat en het groeizaam vermogen van de stedelijke economie verder te
versterken.
TRENDS
Belangrijke trends waar ook Breda mee te maken heeft – en waar zowel uitdagingen als
kansen in te vinden zijn – zijn in het bijzonder:
•
In de wijdere omgeving: de voortgaande globalisering en internationalisering, al
vertraagt volgens sommige analisten deze ontwikkeling als gevolg van protectionistische
sentimenten in een aantal landen. Ook ‘keert’ – mede als gevolg van nieuwe (onder
meer 3D-printing-) technologie enige productie ‘terug’. Hierbij geldt dat binnen Europa
het economisch evenwicht enigszins verschuift in oostelijke (en in Duitsland in zuidelijke)
richting. Dit kan gevolgen hebben voor onder meer de sector logistiek in Brabant.
•
Verdergaande verstedelijking zorgt ervoor dat de Bredase bevolking, anders dan die van
het ommeland, blijft groeien. Vergrijzing van de bevolking levert ook voor Breda een
groeiende vraag naar andere woonconcepten en verschillende vormen van zorg op.
•
Verduurzaming en energietransitie: inmiddels is de discussie verstomd over de nadelige
klimaateffecten van het gebruik van fossiele brandstoffen en andere uitstoot. De
urgentie om duurzame energiebronnen aan te wenden is ook in Breda omarmd.
•
Nieuwe technologieën, automatisering, digitalisering en robotisering: ze zullen
ontegenzeggelijk een effect hebben op de manier waarop bedrijven functioneren, maar
ook op de vereiste kwalificaties van het personeel.
BESTAAND BELEID
Wanneer wordt ingezoomd op het actuele beleid van overheden, dan valt op dat dit op de
hoofdlijn vooral in het teken staat van (versnelling van) innovatie en vermarkten van nieuwe
producten en processen, in combinatie met een proactief en ‘inclusief’ arbeidsmarktbeleid.
Ofwel: vernieuwing gaat onverminderd voort en dient vooral te worden aangemoedigd en
gefaciliteerd, onder gelijktijdige vernieuwing van arbeidsorganisaties en voortdurende
aanpassing en vernieuwing van de competenties van werkenden (‘employability).
Nederland, Brabant West-Brabant richten zich daarbij op een selectie van top-sectoren. In de
deze regio gaat het daarbij om logistiek, maintenance en biobased economy. Binnen de Regio
West-Brabant wordt daarnaast ook inzet gepleegd op zorg(-economie), duurzaamheid en
leefbaarheid, vertrekkend vanuit de balans ‘people, planet, profit’.
De hoofdlijnen van het beleid in Breda zijn te vinden in het bestuursakkoord Focus op
Voortuitgang en in de Structuurvisie 2030. Het gemeentebestuur laat daarin zien te streven
naar bevordering van werkgelegenheid middels modernisering van de stad en haar economie.
Het uitgangspunt voor de opvang van bevolkingsgroei is daarbij ook duurzaamheid, vervat in
het motto van de ‘compacte stad’.
Daarbij gaat het om een doeltreffend samenspel tussen actieve ondernemers en werknemers
en een bestuur dat ruimte biedt en kansen in specifieke kansrijke sectoren van de stadseconomie faciliteert. Daarover hieronder meer.
ONDERNEMERSCHAP
Waar dynamiek ontstaat in het samenspel van ondernemerschap en de stad, zijn zo de
aandachtsgebieden gedefinieerd: het ondernemerschap, de mensen (in hun verschillende
rollen van ondernemers of werknemers, gebruikers van de stad, burgers van de stad, etc.) en
het ‘klimaat’ van de stad. Het zijn verbindingen daarbinnen en daartussen die de dynamiek
daadwerkelijk maken.
Het beleid begint derhalve bij bevordering en ondersteuning van – vooral vernieuwend –
ondernemerschap. Dit krijgt al op vele wijzen gestalte, van ondernemerschapsonderwijs op
de hogescholen en de ROC’s, de startersondersteuning en de vigerende faciliteiten van de
gemeente zelf.
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Het gemeentebestuur wil de komende jaren een stap verder gaan: het gaat dan in een aantal
gevallen om dat beslissende zetje voor een innovatieve startende, of doorgroeiende onderneming of wellicht die nieuwe toepassing, en juist ook om verfijning en versteviging van
verbindingen: tussen ondernemers en de kennisinstellingen van de stad, tussen ondernemers
onderling, van wellicht zeer verschillende pluimage, die elkaar vooruit kunnen helpen.
Dergelijke verbindingen zouden zomaar productief en grensverleggend kunnen werken
tussen bijvoorbeeld ondernemers in de creatieve sector en ondernemers in de meer traditionele sectoren. Maar het is ook maatwerk.
AANJAGERS
Het college van B en W zet de middelen van de gemeente effectief in. Dat betekent keuzes
maken, ook in het economisch beleid waarbij de invloed van de overheid op hetgeen zich in
de talrijke markten afspeelt, bescheiden is. Toch kan een lokale overheid op belangrijke
momenten en in cruciale ontwikkelingen sturen, of net die zet geven die tot een gewenst
resultaat leidt.
Dit stadsbestuur kiest voor bevordering van de werkgelegenheid in Breda door zich achter
enkele sterke eigenschappen of ontwikkelingen in de gemeente op te stellen. Die komen
hieronder aan de orde. Telkens gaat het daarbij direct of speelt op de achtergrond stimulering
van groei door bevordering van groei bij MKB en ZZP’ers. Een klein of middelgroot bedrijf met
groeipotentie in termen van omzet of liever nog menskracht, kan de komende jaren vaker
ondersteuning van de overheid verwachten. Deze bedrijven krijgen van de gemeente
komende jaren meer fundamentele steun en coaching aangeboden om de volgende stap op
het groeipad te zetten.
INTERNATIONALE STAD
Met de opening van haar nieuwe station heeft Breda wederom duidelijk gemaakt dat het
haar menens is met haar rol van internationale schakelstad. De brede zone ten Noorden van
het stadscentrum – van Via Breda tot en met het havengebied – biedt zo ook uitgelezen
mogelijkheden om nog meer internationale bedrijvigheid naar Breda te lokken. Er wordt ook
stevig ingezet op voortgaande werving van internationale hoofdkantoren en nieuwe (graag
ook vernieuwende) bedrijvigheid. Internationalisering biedt bedrijven ook groeikansen.
De ligging van Breda op majeure transportassen en op korte afstand van economische centra
en vliegvelden, een goed opgeleide bevolking (die veelal ook haar talen spreekt), een prettig
woon- en werkklimaat en niet te vergeten de aanwezigheid van internationaal georiënteerd
onderwijs vormen attractieve factoren voor buitenlandse vestigers. Breda kent daarbij een
omvangrijke sector zakelijke dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde en
groeipotentieel. De ligging heeft ook gezorgd voor veel bedrijvigheid in vaak internationaal
georiënteerde sectoren als (groot-)handel en logistiek.
Net zo belangrijk voor het internationale karakter van Breda is de wassende instroom van
buitenlandse studenten uit letterlijk de gehele wereld op de NHTV en de Avans Hogeschool.
Aan elk van beide hogescholen zijn het er nu al meer dan duizend. Ook de NLDA ontvangt
jaarlijks vele studenten uit het buitenland. Tegelijk gaan er vele studenten op buitenlandse
stages. Al deze studenten dragen elke dag bij aan een klimaat waarin cultuur en kennis
worden uitgewisseld en Breda haar internationale oriëntatie verder kan versterken.
Wie vandaag op vacaturesites zoekt naar internationale bedrijven in Breda en omgeving ziet
vraag naar juristen, administratief personeel, en tal van andere functies waarvoor ook een
tweede of zelfde derde taal wordt gevraagd. Breda heeft nog ruimte voor internationale
bedrijven. Het gebied Via Breda is als toplocatie verder in te vullen, net als Rithmeesterpark.
Met name de internationale school voor de kinderen van expats krijgt voluit steun van de
gemeente. Deze telt inmiddels meer dan driehonderd leerlingen. De helft van hen komt van
buiten Breda. Headmaster Ger Rombouts voorziet dat de school, zodra de nieuwbouw gereed
is, toch alweer ruimte te kort komt. De aanwezigheid van een internationale school, zo hoort
hij van ouders, is voor nogal wat internationale bedrijven een voorwaarde voor vestiging in
Breda of omgeving.
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Veel internationale bedrijven weten de weg naar Breda te vinden of gaan Via Breda. Een fiks
aantal heeft zich hier in de afgelopen kwart eeuw gevestigd, dikwijls met een hoofdkantoor
of een Benelux-hoofdkantoor. Inmiddels hebben zich rond internationaal relevante topsectoren maintenance en logistiek in Breda twee topinstituten voor de ontwikkeling en uitwisseling
van kennis gevestigd: Het Dutch Institute for World Class Maintenance. Dat gaat al lang niet
meer alleen over vliegtuigen en de chemie. Bij voorbeeld: Recent is geconfereerd over
maintenance aan windparken op zee en is Strukton Rail aangehaakt. Het tweede instituut,
het Dutch Institute for Advanced Logistics ontwikkelt en verspreidt state of the art kennis
over smart logistieke oplossingen.
Om ook een gastvrije en toeschietelijke internationale stad te zijn, komen er extra faciliteiten
voor buitenlandse bedrijven, zoals een internationaal loket bij de gemeente. Ook zal ze zich
inzetten voor de ondersteuning van een expat-community.
STAD VAN TOEGEPASTE KENNIS EN TECHNOLOGIE
Breda mag dan niet de stad zijn waar baanbrekende uitvindingen vandaan komen, Breda en
omgeving blijken wel veel bedrijvigheid in huis te hebben die van innovaties slimme toepassingen weet te maken en die ook nog goed weet te verhandelen.
Dat is mede te danken aan de aanwezigheid van enkele top-hoger onderwijsinstellingen,
kennisinstellingen en expertisecentra. Enkele zijn hierboven al genoemd. De verbindingen
tussen kennis en ondernemers is vruchtbaar in Breda, in het bijzonder op terreinen als
logistieke kennis, gaming, imagineering, biobased, zorg en duurzame concepten.
Zo zitten bijvoorbeeld in Breda grote (SPIE) en heel kleine (Akkadia) installatiebedrijven in
Breda die van cameraobservatie bloeiende business weten te maken. Laatstgenoemde
verzorgt de beveiliging van een aantal grote tunnels in Nederland, maar exporteert ook
massief naar Scandinavië. SPIE ontwikkelt met high techpartners wat heet een ‘Community
Tube’, een lokaal televisienetwerk dat patiënt en dokter verbindt, maar ook grootvader de
kans biedt de voetbalwedstrijd van zijn kleinzoon te volgen.
Deze gevarieerde industrie, ook op b.v. voedingsgebied en verduurzaming, grijpt met
regelmaat kansen, maar laat er wellicht ook liggen omdat kennis nog onvoldoende voorhanden is, of omdat onmisbare partijen – zoals investeerders of banken - de risico’s anders
taxeren dan de ondernemers.
Digitalisering is zeker voor de industrie nog geen gelopen race. De ontwikkelingen gaan snel,
vergen dikwijls forse investeringen, zowel in geld als in (liefst adequaat opgeleide) menskracht.
Er lopen op dit punt al enkele programma’s, onder meer Rewin. Er lijkt behoefte te bestaan
aan uitbreiding van de ‘experimenteerruimte’ met ‘living labs’, zo leren recent gehouden
gesprekken met ondernemers. Het is zaak dergelijke behoeften preciezer in kaart te brengen.
Een gemeente kan hier een stimulerende rol vervullen. Dat geldt niet alleen de lopende
programma’s van RWB, BOM en provincie waaraan Breda deelneemt. De gemeente is ook
verbinder, door een 3d-campus te helpen opbouwen of living labs, ook rond praktisch
urgente kwesties als stadsdistributie te bevorderen of vernieuwing rond de zorg met partners
te ondersteunen in het Care Innovation Centre.
De gemeente is daarnaast ook inkoper van nieuwe toepassingen. Denk hier bijvoorbeeld aan
smart city-concepten. In het beheer van de stad, en die van de openbare ruimte het bijzonder,
kunnen gebruikmaking van nieuwe digitale technieken (het internet der dingen) en nieuwe
materialen ook de aanbieders daarvan in onze streken een zet in de goede richting geven.
Smart industrie is sowieso een kernbegrip voor de komende tijd. Breda lijkt ervoor geknipt kennis
toe te passen in slimmere processen en producten. Zo ligt er een enorme markt open voor de
bouw, technische bedrijven en dienstverleners richting duurzame ontwikkeling en CO2-neutrale
energieopwekking. In het Bredase klimaatbeleid zijn ook daarvoor incentives opgenomen.
CREATIEVE STAD
De creatieve sector is de snelst groeiende sector van Breda. Er werken nu ongeveer vijfduizend mensen in creatieve economie in ruim driehonderd bedrijven, van wie een groot aantal
is aangesloten bij de City of Imagineers, de Bredase vereniging van creatieve bedrijven.
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De opleidingsinstituten Avans (St. Joost, CMD) en NHTV (Games en Media) leveren duizenden
goed opgeleide mensen af die veelal een eigen bedrijf beginnen maar ook nog vaak gaan
werken in de Randstad. Als dit talent vaker kan worden gebonden aan de stad dan kunnen
veel andere bedrijven hiervan profiteren.
De creatieve sector kan de hefboom zijn voor innovatie in andere sectoren. Veel bedrijven zijn
nog relatief onbekend met de mogelijkheden van gamification, animaties, imagineering en
andere toepassingen van verbeelding om met onverwachte oplossingen te komen voor
complexe problemen. De gaming-hoek krijgt overigens al support door middel van de Dutch
Game Garden (voor de start ups) en Game On (voor de groeiers).
De Gemeente Breda kan een podium bieden aan initiatieven van creatieve bedrijven en
creatieve bedrijven koppelen aan ondernemers uit andere sectoren (bv zorg, logistiek,
industrie). In feite gaat het erom ‘sharing, matching en learning’ uit de hierboven aangehaalde theorie van de voorsprong van de stad, af en toe een beetje te helpen.
In aanbouw is een netwerk met een ook door de gemeenteraad ondersteund ‘centre of
excellence’ dat ondernemingen net de inbreng van creatieven uit de sector of uit het hoger
onderwijs helpt slimmere of nieuwe concepten of oplossingen te vinden.
De ambitie van de sector is Breda als hot spot van imagineering als motor van vernieuwing op
de kaart te zetten. Verdere doelen zijn: bevordering werkgelegenheid in de creatieve
industrie, een extra ‘trekker’ voor het vestigingsklimaat in en rond Breda realiseren en in het
algemeen de innovatiekracht van de regio en de provincie versterken. Concrete voorstellen,
ook gericht op de rol van de gemeente als aanjager van dit centre of excellence, worden nog
dit jaar verwacht.
Creativiteit en ondernemerschap horen bij elkaar wat zorgt voor veel economische dynamiek.
Het is bij uitstek een voorbeeld van de sterk groeiende netwerkeconomie van mkb’ers,
ZZP’ers, en start ups. Hierdoor is er sterke vernieuwingskracht maar is het vaak ook lastig voor
kleine ondernemers om echt door te groeien. De Gemeente Breda kan nieuwe startups
ondersteunen en laten doorgroeien (scale-up). Dat kan goed in afstemming met de activiteiten van Starterslift en anderen: hier handelt het niet meer om beginrisico’s, maar om ‘proof of
concept’ verder te faciliteren. Doel is een eco-systeem te hebben waarin deze startende en
(door) groeiende bedrijven worden geholpen om zichzelf te ontwikkelen en te groeien. Dat
kan door coaching, trainingen, samenwerking, maar ook door fysieke clustering.
STAD VAN BELEVING
De stad is in trek. Steeds meer mensen willen er wonen, omdat er werk is, voorzieningen,
cultuur. Breda heeft van oudsher veel te bieden, een historische binnenstad, veel winkels,
horeca, evenementen. Bourgondisch en gezellig worden als kenmerken genoemd, door de
eigen bewoners, maar ook door bezoekers.
Vooral de binnenstad is de etalage van deze ‘stad van beleving’. Die is er de afgelopen jaren
niet op vooruit gegaan. Er moet daar dus wat gebeuren. Immers: er is veel concurrentie
tussen steden. Steden die de vanzelfsprekende kwaliteiten van hun binnenstad niet voldoende op orde houden, verliezen de strijd. Sterker: de stad moet zorgen dat ze onderscheidend en vernieuwend is, ook in haar binnenstad. Die is immers behalve ‘etalage’ ook zelf een
economische motor: In een aantrekkelijke binnenstad wordt geld verdiend. En niet alleen
door winkeliers. ‘Belevingsstad’ Breda zorgt ook voor heel wat werkgelegenheid, juist ook
voor lager en middelbaar opgeleide stadgenoten.
Mensen kunnen kiezen. Ze willen verrast worden, een beleving hebben, een toegevoegde
waarde voelen. Door de vergrijzing zijn er meer ouderen die iets te besteden hebben, maar
ook de jongeren wil je binden.
Breda kan zich onderscheiden en vernieuwen door beleving centraal te stellen. Hiervoor is
ook de nogal wat kennis aanwezig, bijvoorbeeld bij de NHTV, maar ook bij heel wat ondernemers. Er kunnen nieuwe technieken worden ingezet zoals digitale technologie, big data
toepassingen en imagineering. Het gaat uiteindelijk altijd om de experience: het verhaal dat
je vertelt, wanneer je thuiskomt. Het verhaal van Breda…
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INSTRUMENTEN, MIDDELEN
Diverse investeringen die de Gemeente doet leveren een bijdrage aan het stimuleren van de
economie en de werkgelegenheid. Vaak wordt hier nog financiering van bijvoorbeeld Europa
of de Provincie aan toegevoegd. Enkele voorbeelden zijn het Programma Binnenstad,
investeringen in Bruisend Waterplein, Smart City en Business Coach Breda.
Deze middelen zijn echter doelgericht op een specifiek programma en niet afdoende om de
economische ambities uit het Bestuursakkoord te verwezenlijken. Hiervoor is een extra
stimuleringsbudget beschikbaar gesteld van € 750.000 per jaar. Door op een slimme manier
verschillende instrumenten in te zetten en deze waar mogelijk te koppelen aan andere
financieringsbronnen kan een flinke impuls gegeven worden. Hierdoor ontstaat een multiplier
effect. Dit past ook in de rol van de gemeente om samen met andere partijen kansen en
uitdagingen aan te pakken.
Naast financiële instrumenten kan de Gemeente Breda ook een rol spelen in het verbinden
van initiatieven van anderen onderling, maar ook met externe financiers zoals bijvoorbeeld de
Provincie Noord-Brabant of de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM.)
INSTRUMENTEN
Impulsbudget Economie
Vanuit dit budget kan de Gemeente Breda investeringen doen, producten, diensten en
werken inkopen ter ondersteuning van impulsen op het gebied van ondernemerschap (groei),
internationale stad, toegepaste technologie, creatieve stad en beleving.
€ 500.000,Stimuleringsregeling economie
Aan de Economische Agenda willen we zoveel mogelijk samenwerken met partijen in de stad
en regio. Daarom stellen we een gedeelte van de middelen ter beschikking in de vorm van
een subsidie of cofinancieringsfaciliteit. Hiermee beogen we projecten te ondersteunen die
bijdragen aan de doelen van de Economische Agenda. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat
het gaat om samenwerking met andere partijen, dus ook financieel dienen andere partijen bij
te dragen.
€ 250.000,Bredase Investering Maatschappij
Een nieuw instrument om de economie te stimuleren is een op te richten investeringsmaatschappij. Het doel hiervan is vanuit het publieke belang het vermogen tot innovatie en
structuurversterking van de Bredase economie te verbeteren door het verstrekken van
financiering aan (jonge) potentieel succesvolle Bredase bedrijven. In de praktijk zijn over het
algemeen voldoende middelen beschikbaar voor de vroege fase van een start-up (early stage
investeringen.) Ook voor de fase van het vercommercialiseren van een bewezen concept zijn
in principe voldoende private investeerders te vinden. Er zit echter een probleem in de
tussenfase: in deze zogeheten “valley of death” is groeikapitaal voor jonge ondernemingen
slechts zeer moeizaam verkrijgbaar, waardoor vele goede ideeën niet van de grond komen.
Bedrijven zijn in deze fase vaak aangewezen op en stapeling van bijdragen van verschillende
participanten waarbij de overheid een belangrijke rol kan spelen é’n van deze participanten te
zijn en daarmee een signaal af te geven naar andere potentiële investeerders. Uitgangspunt is
het revolverende karakter van de investering. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verstrekken
van leningen, garanties en risicodragend kapitaal.
Verwacht kapitaal: circa € 2,5 miljoen.
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