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Barometerstand 
2018:

Eerdere jaren:

Sterk economisch herstel 
zet verder door in 2018
Arbeidsmarkt gunstiger dan in 
voorgaande jaren

Deze barometer geeft een beeld van de ontwikkeling van de economie van Breda. 

Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar de economische situatie in de stad. 

Deze invalshoeken samen vormen de uiteindelijke barometerscore.

Voor 2018 wordt een barometer-

score verwacht van 7,2. Dat is 

aanzienlijk beter dan het  

voorgaande jaar. De verbetering 

doet zich vrijwel op alle terreinen 

en in grote omvang voor.  Na de 

recessie van de afgelopen jaren zet 

het economisch herstel echt door.  
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Inleiding

Het economisch herstel zet in 2018 verder door. Het aantal banen groeit, de arbeidsmarkt verbetert, 

het vertrouwen bij producenten en consumenten neemt toe en ook op de vastgoedmarkt zijn 

inmiddels de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Het is nu zaak om deze groei verder te  

bestendigen en daarbij te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties 

(Sustainable Development Goals) zo evenwichtig mogelijk worden gerealiseerd.

• In 2018 zet het banenherstel - dat vorig jaar is ingezet - verder door. Het aantal banen komt naar verwachting uit 

op 103.900. Het aantal startende ondernemers neemt af.

• De arbeidsmarkt is sterk verbeterd en neigt met de verwachte economische groei in bepaalde sectoren en 

beroepsgroepen zelfs naar krapte. De werkloosheid neemt verder af en het aantal vacatures neemt sterk toe. 

Echter de tegenstellingen met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van personen wordt steeds groter. 

• Het producentenvertrouwen is sterk toegenomen. Ook het consumentenvertrouwen is verder gestegen. 

Consumenten zijn vooral positief over de economische situatie in de komende 12 maanden. De koopbereidheid is 

echter nog beperkt.

• De Bredase vastgoedmarkt ervaart nog altijd de gevolgen van de afgelopen economische crisis. Voor kantoren 

neemt het commercieel aanbod inmiddels af. Voor bedrijven neemt het aantal m2 commercieel aanbod, na een 

kleine afname in 2016, weer toe. Ten opzichte van juli 2016 is er sprake van een toename van circa 31.000 m2, dat is 

een toename van 15%. De winkelleegstand is voor het eerst sinds de economische crisis gedaald naar 6,5 % (in m2 

WVO). Landelijk is dit 7,2%. 

•  Breda is halverwege het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. In 2017 is 50,8% van de Sustainable 

Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties gerealiseerd. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse 

gemiddelde en ligt net iets boven het gemiddelde van de grote(re) steden. Daarbij is in Breda – net als in de 

meeste gemeenten in Nederland -  een groei zichtbaar op het gebied van economie en ecologie, maar juist een 

afname op het gebied van het sociaal cultureel kapitaal. Het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen is 

overigens het meest effectief, wanneer de drie kapitalen zich evenwichtig ontwikkelen.

Werkgelegenheid Breda 

Bredase werkgelegenheid in de lift

Het aantal banen in Breda neemt na jarenlange stagnatie weer toe. Ook het aantal uitzendkrachten stijgt.

Het beeld van een positieve arbeidsmarkt wordt in 2017 goed zichtbaar in Breda. Met een werkgelegenheidsstijging 

van 2,5% profiteert de stad van de economische groei. De stagnatie van het aantal  banen in de afgelopen jaren is de 

afgelopen periode omgeslagen in een stevige groei. Er kwamen ruim 2.500 banen bij zodat de totale werkgelegen-

heid per 1 april 2017 op 101.900 banen komt te staan. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht naar 103.900 

banen.

Totaal aantal werkzame personen inclusief uitzendkrachten
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Aantal vestigingen stijgt nog licht

Er komen in 2017 in Breda 675 vestigingen bij. Dit is een stijging van 2,6%, bijna een verdubbeling van de stijging 

voorgaand jaar. Daarmee stijgt het aantal vestigingen voor het 16de jaar op rij. Binnen alle grootteklassen is een 

relatieve stijging van het aantal vestigingen te zien. Getalsmatig ligt de hoofdmoot van de stijging bij de eenpersoons 

bedrijven. Binnen deze grootteklasse komen er 517 bedrijven bij.

Aantal werkzame personen en vestigingen naar grootte-klasse (wp= werkzame personen) 

1 wp 2-9 wp 10 - 49 wp 50 - 249 wp > = 250 wp

Aantal banen 2017 12.050 15.485 21.527 26.754 26.086

Aantal vestigingen 2017 12.050 4.081 1.040 273 44

Banenontwikkeling 4,5% 2,2% 2,7% 1,8% 2,5%

Vestigingsontwikkeling 4,5% 3,0% 3,3% 2,2% 4,8%

Bron: regionale WGE,  bewerking O&I Gemeente Breda

Werkgelegenheid naar sector van 2009 tot 2017
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid per sector belicht op basis van drie meetpunten: 

2009, 2013 en 2017. De grootste sector in Breda, de Gezondheids- en welzijnszorg met 16.760 werkzame personen is in 

de periode tussen 2009 en 2017 met +722 banen gegroeid. De grootste stijgers gedurende de periode zijn de sector 

Advisering, onderzoek en speciale zakelijke dienstverlening (+1.232), gevolgd door de Onderwijssector (+856) en 

Informatie en Communicatie (+787).

De sector met de grootste daling in de periode 2009 tot 2017 is de sector Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 

sociale verzekeringen (-2.011), gevolgd door de Bouwnijverheid (-810) en de Financiële instellingen (-756)

Van een continue daling over de periode 2009 tot 2017 is er sprake bij de Financiële instellingen, Openbaar bestuur, 

overheidsdiensten en sociale verzekeringen en de Bouwnijverheid. Ten opzichte van 2016 is er echter ook voor deze 

sectoren opnieuw een banengroei te zien. 

 Werkgelegenheid naar sector van 2009 tot 2017

Gezondheids- en welzijnszorg

Detailhandel      

Advisering en onderzoek, 

Onderwijs

Groothandel

Industrie

Overige zakelijke dienstverlening

Openbaar bestuur en overheid

Vervoer en opslag.

Bouwnijverheid

Horeca

Informatie en communicatie

Cultuur, sport en recreatie

Financiële instellingen

Overige dienstverlening

Landbouw

Nutsbedrijven

Verhuur van en handel in onroerend goed
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Bron: regionale WGE, bewerking O&I Gemeente Breda
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Het aantal starters daalt 

Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal startende bedrijven in Breda. Over de 

jaren heen is de sector Advisering, onderzoek, specialistische dienstverlening goed 

voor een kwart van het aantal startende bedrijven. De Gezondheids- en Welzijns-

zorg en de Detailhandel zijn samen goed voor nog eens ruim een vijfde van het 

aantal starters. Vier van de vijf startende bedrijven zijn éénpersoons bedrijven.

Arbeidsmarkt Breda

Sterke verbetering arbeidsmarkt

Het economisch herstel zet door. In 2016 is de Nederlandse economie met 2,2 procent gegroeid.  In 2017 is deze 

gestegen naar 3,1 procent. In september 2016 voorzag het Centraal Planbureau (CPB) nog een groei van 1,7 procent 

voor de economie voor 2017. Dit na de dubbele dip in 2009 en 2012-2013. Een periode van acht à negen jaar voordat de 

economie terugkeert op het pre-crisisniveau is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk lang, maar komt na een 

financiële crisis regelmatig voor.

De aantrekkende economie vertaalt zich in 2017 in een landelijke groei van de werkgelegenheid van twee procent. Deze 

groei is vooral zichtbaar in de marktsector. De groei van de werkgelegenheid zorgt landelijk voor een behoorlijke daling 

van de werkloosheid. Landelijk daalt het werkloosheidsniveau van 6,0 procent in 2016 naar 4,9 procent in 2017. Voor 2018 

zijn de landelijke verwachtingen eveneens  positief. Zo wordt wederom een werkgelegenheidsgroei van 2% verwacht en 

een verdere afname van het werkloosheidsniveau naar 3,5% en benadert deze het lage niveau van 2008 (4%).

Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) neemt licht toe, vooral door demografische 

ontwikkelingen en (her)toetreders op de arbeidsmarkt. Doordat de werkgelegenheidsgroei een groot deel van het 

extra arbeidsaanbod kan absorberen, daalt de werkloosheid verder.

Toename flexibele arbeid; relatief sterk bij lager opgeleiden

De verschillen tussen mensen op de arbeidsmarkt nemen toe. De belangrijkste redenen daarvoor zijn baanpolarisatie 

(waarbij vooral banen in het middensegment verdwenen zijn) en de toenemende flexibilisering. Nederland kent, in 

vergelijking met andere landen, een grote flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

De verschillen in kans op werk houden ook verband met het opleidingsniveau. De laatste jaren wordt het verschil in 

werkloosheid tussen middelbaar en hoger hoogopgeleiden groter. Daarnaast is de werkloosheid onder laagopgelei-

den in Brabant nog altijd hoger dan die onder hoogopgeleide Brabanders.

Toename beroepsbevolking vooral door demografische ontwikkelingen

Vanaf 2017 zal de beroepsbevolking jaarlijks licht stijgen. Vooral de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en (her)

intreders op de arbeidsmarkt zorgen de eerste jaren voor deze toename. Daarnaast leiden demografische ontwikke-

lingen en de verhoging van de AOW-leeftijd tot een groei van de beroepsbevolking. De arbeidsparticipatie blijft de 

komende jaren trendmatig stijgen. Daarnaast stijgt het arbeidsaanbod de komende jaren door extra toetreding van 

mensen die voorheen niet participeerden op de arbeidsmarkt. Vanaf 2017 zullen meer mensen toetreden op de 

arbeidsmarkt vanwege hogere baanvindkansen. 

Kengetallen arbeidsmarkt Breda 2010-20181 

 
2010 2012 2015  2016  2017 prognose 

2018

 groei (%)  

2017

groei (%) 

2018

Werkgelegenheid 103.528 102.569 99.418 99.376 101.902 103.900 2,1% 2,0%

Beroepsbevolking 93.000 97.000 98.000 98.000 100.000 101.900 2,0% 1,0%

Werklooheids-% (CBS) 5,1% 6,5% 7,2% 5,8% 4,5% 3,5% -1,3% -1,0%

Werkloosheid (NWW) 5.816 * 6.020 * 11.771 10.117 5.940 4.800 -41% -24%

Bronnen: werkgelegenheidsenquête 2017; CBS, CPB, UWV, bewerking O&I Gemeente Breda * oude definitie

Vanaf 2017 daling werkloosheid en sterke toename aantal vacatures

De periode 2011-2014 werd gekenmerkt door een ruime arbeidsmarkt. Vanaf 2015 ontstaat langzaam een kentering op 

de Bredase arbeidsmarkt: het aantal vacatures is sterk stijgende en kwam in 2017 ruim boven de 10 duizend vacatures 

uit; daarnaast is de werkloosheid sterk dalende. De komende jaren zullen veel vacatures ontstaan ter vervanging van 

het huidig personeel2.  De vervangingsvraag zal de komende jaren op landelijk niveau veruit de belangrijkste 

2

Aantal starters per jaar Breda

2012 1.690 2015 1.933

2013 1.818 2016 1.795

2014 1.892 2017 1.737

Bron: regionale WGE,  bewerking O&I Gemeente Breda

1 Vanaf januari 2015 volgt het CBS de internationaal afgesproken definitie van beroepsbevolking en werkloosheid. Aansluitend daarop past ook UWV de definitie 

van de niet-werkende werkzoekenden (nww) aan op de internationale definitie. Hiermee vervalt het urencriterium van 12 uur en de leeftijdsgrens van 65 jaar. Deze 

komt nu op 74 jaar te liggen. Het CBS heeft met terugwerkende kracht tot 2003 de gegevens aangepast. Het UWV heeft alleen de NWW-gegevens vanaf 2014 met 

terugwerkende kracht aangepast aan deze nieuwe definitie.

2  De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022; ROA Maastricht ROA-R 2017/10
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component vormen voor het aantal 

baanopeningen gezien het feit dat de 

gemiddelde jaarlijkse vervangingsvraag 

als percentage van de werkgelegenheid 

2,8% bedraagt terwijl de gemiddelde 

jaarlijkse uitbreidingsvraag slechts 1,0% 

bedraagt. 

Volgens de verwachtingen van het CPB 

zal het  werkloosheidsniveau in 2018 

verder dalen. Eind 2018 wordt in Breda 

een werkloosheidsniveau van 3,5% 

verwacht. Dit is ruim de helft lager dan 

in het hoogste niveau in 2015. De Bredase werkloosheid (NWW) steeg in de periode 2012-2015 gemiddeld met 25% tot. 

bijna 12 duizend personen eind 2015. In 2017 en 2018 zal de werkloosheid dalen naar een omvang van 5.940 personen 

in 2017 naar 4.800  personen in 2018. Het Bredase werkloosheidsniveau kwam in 2015 uit op 7,2%. Vanaf 2016 wordt 

een daling zichtbaar. Het werkloosheidspercentage daalt in 2016 en 2017 sterk tot 4,5% in 2017. 

De situatie op de arbeidsmarkt (verhouding tussen vraag en aanbod) verandert hierdoor en neigt eind 2017 naar een 

krappe situatie. De ontstane krapte op de arbeidsmarkt verschilt per beroepsgroep. Zo is de regionale arbeidsmarktsi-

tuatie voor technische- en ICT beroepen en voor de transport- en logistieke beroepen krap en neigen met name de 

commerciële beroepen en de openbaar bestuur-, veiligheid- en juridische beroepen eveneens naar krapte.

Volgens het ROA blijkt de 

verwachte werkgelegenheids-

groei tot 2020 uitgesplitst 

naar beroepsklassen het 

grootst te zijn voor de zorg  

en welzijn beroepen en de 

technische beroepen, met  

een jaarlijkse groei in de 

werkgelegenheid van 

respectievelijk, 1,7% en 1,3%. 

Door de positieve economi-

sche groei, neemt de werk-

gelegenheid in de bouw ook 

weer sterk toe. ICT-beroepen 

en transport- en logistiek-

beroepen groeien naar 

verwachting de komende 

jaren met 1,1% per jaar.  

Alleen de werkgelegenheid in de agrarische beroepen krimpt naar verwachting met 0,6% per jaar.

Werkgevers moeten de komende zes jaar rekening houden met grote knelpunten in de personeelsvoorziening van 

pedagogische beroepen, ICT beroepen, en technische beroepen. Vooral voor het vinden van leerkrachten in het 

basisonderwijs, waarvoor de vervangingsvraag groot is, worden zeer grote knelpunten verwacht.

De knelpunten in de zorg hebben zowel betrekking op de hogere functies op hbo en wo-niveau, maar ook op de 

verplegende functies op mbo-niveau. Voor de artsen, fysiotherapeuten, psychologen en sociologen, medisch praktijk- 

assistenten, laboranten en verpleegkundigen (mbo) worden (zeer) grote knelpunten verwacht.

In tegenstelling tot bovengenoemde beroepsklassen worden voor de commerciële beroepen, bedrijfs-economische 

en administratieve beroepen, agrarische beroepen, dienstverlenende beroepen en de transport en logistiekberoepen 

(vrijwel) geen knelpunten verwacht in de personeelsvoorziening. Alleen voor  het mbo-beroep transportplanners en 

logistiek medewerkers worden de knelpunten groot. 

Binnen de bedrijfseconomische en administratieve beroepen zijn er geen knelpunten voor werkgevers voor het 

vinden van middelbaar opgeleid, maar wel voor universitair opgeleid personeel. 

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

2018*20172016201520142013201220112010

* verwachting 2018

ontstane vacatures werklozen (NWW) NWW (internationale definitie)

Bron: CBS, CPB, RBA MWB, UWV, ROA, bewerking O&I Gemeente Breda

Vacatures en werkloosheid (NWW) Breda 2007-2018

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
kw1 kw2 kw3

2016 2017

kw4 kw1 kw2 kw3 kw4

agrarische beroepen

commerciële beroepen

transport- en logistieke beroepen

openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen

bedrijseconomische en administratieve beroepen

ICT beroepen

zorg en welzijn beroepen

technische beroepen

Zeer krap

krap

ruim

gemiddeld

zeer ruim

Ontwikkeling arbeidsmarktsituatie naar beroepsgroep 2016-2017 West-Brabant 

Bron: UWV, bewerking O&I Gemeente Breda



Zorg Advisering en 
     onderzoek

Detailhandel Onderwijs

8.86510.86412.10316.760

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2,6

0,6

3,1

-1,3

-5,0 -5,6
-4,2

-0,1
0,7

3,4
4,1

3,0
4,4 4,7

6,1

8,9
mei dec mei dec mei dec mei dec mei dec mei dec mei dec mei dec

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

2018*20172016201520142013201220112010

3,5% werkloosheidsniveau verwacht

*eind 2018

Beroepsbevolking stijgt door nieuwe 

intreders en toename arbeidsparticipatie vrouwen 

Werklozen

Vacatures

ontstane vacatures werklozen (NWW) NWW internationale definitie

2      Arbeidsmarkt

producenten-
vertrouwen 
stijgt verder

6

Sterk economisch herstel zet verder  door in 2018 

1      Werkgelegenheid 3 Producentenvertrouwen
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5      Duurzaamheid 

Sterk economisch herstel zet verder  door in 2018 Arbeidsmarkt 
gunstiger dan in 
voorgaande jaren
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Producenten- en consumentenvertrouwen 

Producentenvertrouwen stijgt naar een hoog niveau

De CBS-indicator van het producentenvertrou-

wen ging van +4,7 in december 2016 naar +8,9 

in december 2017. Dit is de hoogste waarde 

sinds 2008. Het vertrouwen van de industriële 

producenten ligt daarmee ruim boven het 

gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). 

Het vertrouwen van de ondernemers bereikte 

in 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds 2014 

hebben positief gestemde ondernemers de 

overhand.

Consumentenvertrouwen positief; koopbereidheid is nog beperkt

Tweemaal per jaar wordt onder Bredase consumenten een stemmingsmeting gehouden. Weergegeven wordt of de 

consument positief dan wel negatief gestemd is. De nullijn betekent dat er evenveel positieve als negatieve reacties 

zijn. Deze indicator is in Breda in 2017 positief. De positieve ontwikkeling, die in 2015 is ingezet, zet zich in Breda door 

met een tijdelijke terugval in juni 2016 en december 2017. 

Op landelijk niveau is een iets ander beeld zichtbaar. Het consumentenvertrouwen is in december 2017 op landelijk 

niveau licht gestegen in vergelijking met juni 2017,  terwijl deze in Breda eind 2017 licht is afgenomen.  

Eind december 2017 staat het landelijk consumentenvertrouwen op een waarde van 25; eind 2016 was dit 21.

Het  Bredase consumentenvertrouwen is gestegen van 18 eind 2016 naar een waarde van 21 eind 2017.

De Bredase consumenten zijn in 2017 duidelijk positief gestemd. De stemming van het Bredase consumenten neemt 

gestaag toe, ondanks een daling in de 2e helft van 2017. De Bredase consumenten waren in juni 2017 positiever 

gestemd dan in december 2017.  

Over het economisch klimaat is de Bredase consument duidelijk positief, maar ook op deze deelindicator  is de 

terugval in december 2017 ten opzichte van juni 2017 duidelijk  te zien. Op landelijk niveau is de waarde van deze 

deelindicator licht 

gestegen ten opzichte van 

december 2016 en juni 

2017. De Bredase consu-

menten zijn in december 

2017 vooral minder 

positief over de econo-

misch situatie voor de 

komende 12 maanden dan 

in juni 2017. 

De positieve ontwikkeling 

van de koopbereidheid 

vanaf de tweede helft van 

2016 zet zich door in 2017 

met een lichte terugval in 

het tweede halfjaar van 2017. De Bredase consumenten beoordelen hun financiële situatie voor de komende  

12 maanden minder positief dan in juni 2017. In mindere mate geldt dit voor hun financiële situatie van het afgelopen 

jaar.  Daarentegen is de Bredase consument wel positiever met hun oordeel over een gunstige tijd voor grote 

aankopen. Op landelijk niveau is de koopbereidheid licht gestegen ten opzichte van december 2016 en juni 2017. 

Bron: O&I Gemeente Breda, december 2017

Consumentenvertrouwen Breda 2013-2017
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Vastgoed 

Breda: winkelleegstand afgenomen

Voor het eerst sinds de economische crisis is de winkelleegstand gedaald in Breda. Vorig jaar (2017) stond 8,7 procent 

van de winkels leeg in Breda, dit vertegenwoordigt 51.838 m2 winkelverkoopvloeroppervlak (WVO). Dit jaar (2018) is de 

leegstand fors gedaald naar 6,5 

procent oftewel 39.959 m2 winkel-

verkoopvloeroppervlak. Breda zit 

hiermee onder het landelijk 

gemiddelde van 7,2 procent.

In 2016 was landelijk gezien de 

hoogste piek (8,3%), voor Breda lag 

deze een jaar later in 2017 (8,7%). 

Het aantal leegstaande panden is in 

Breda gedaald van 209 panden in 

2017 naar 182 panden in 2018. 

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeks-

bureau Locatus over de periode 2014 

tot en met 2018 gemeten op 1 januari 

van elk jaar. 

Winkels in Breda: winkelverkoop-

vloeroppervlak in 2018 toegenomen

Het aantal winkels (zonder leegstand) 

blijft in 2018 (1.137) ongeveer gelijk aan 

2017 (1.138). 

Het totale winkelverkoopvloeroppervlak 

(zonder leegstand) is toegenomen met 

ruim 25 duizend m2. 

Deze forse stijging komt door de branches 

‘In/Om Huis’ en ‘Mode & Luxe’, respectievelijk 

een toename met bijna 13 duizend m2 en 

ruim 11 duizend m2. Deze toename komt 

voor een belangrijk deel door de opvulling 

van eerdere leegstand. 

Horeca in Breda: bijna de helft van het winkelverkoopvloeroppervlak bestaat uit restaurants 

Tot april 2017 registreerde Locatus alleen het winkelverkoopvloeroppervlak van de detailhandel en de leegstand.  

Daar is geleidelijk aan verandering in gekomen. Het winkelverkoopvloeroppervlak van de branche Horeca werd in 

april vorig jaar aan de panden toegevoegd.

Horeca staat voor Hotel (Hotel/Hotel-restaurant), Restaurant 

(Restaurant/ Lunchroom), Café (Café/ Café-Restaurant). Aange-

zien Fastfood (Fastfood/ Bezorg-Halen/ Grillroom-Shoarma/ 

IJssalon)  een aanzienlijk aantal m2 winkelverkoopvloeroppervlak 

inneemt binnen de branche Horeca is deze als een aparte  

categorie gepresenteerd. 

De categorie Restaurant telt 190 panden en neemt hiermee het 

grootst aantal m2 in beslag (25.036 m2). Daarna volgen Café en 

Fastfood, met respectievelijk 167 panden (16.298 m2) en 154 

panden (9.907 m2). De categorieën Hotel en Overig sluiten de rij 

(Hotel 20 panden/ 3.614 m2, Overig 18 panden/ 2.533 m2).

4

Winkelleegstand (% winkelverkoopvloeroppervlak per 1 januari)
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Commercieel aanbod bedrijven en kantoren geeft wisselend beeld

De vastgoedmarkt heeft het in de crisisjaren zwaar te verduren gehad in Nederland. Door vraaguitval was het 

transactievolume fors gedaald en nam het aanbod en de leegstand sterk toe. Ondanks een aantrekkende economie 

ervaart de Bredase vastgoedmarkt vooral bij het commercieel aanbod van bedrijven nog steeds de gevolgen van de 

afgelopen economische crisis. 

Licht stijgende trend 

commercieel aanbod 

bedrijfsruimte tweede helft 

2017, aanbod blijft hoog

Het commercieel aanbod van 

bedrijfsruimten3  in Breda blijft 

groot. Ten opzichte van juli 2016 

ligt het commercieel aanbod van 

bedrijfsruimten 15% hoger. Het 

aanbod is het afgelopen jaar, na 

een daling in de tweede helft 

van 2016, weer stijgende. Het 

commercieel aanbod aan 

bedrijfsruimte steeg tussen juli 

2016 en januari 2018 met 31 

duizend vierkante meter.  

Dalend commercieel 

aanbod kantoorruimte  

in 2017

Ten opzichte van juli 2016 is het 

Bredase commercieel aanbod 

van kantoorruimten met 18% 

afgenomen. Het commercieel 

aanbod aan kantoorruimte 

daalde tussen juli 2016 en 

januari 2018 met ruim 43 

duizend vierkante meter.  

 Commercieel aanbod bedrijven en kantoren 2010-2018

 Commercieel aanbod bedrijven en kantoren 2010-2018
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Bron: I-WOZ, Propertynl, bewerking O&I Gemeente Breda

Bron: I-WOZ, Propertynl, bewerking O&I Gemeente Breda

“Waar duurzaamheid wordt beperkt tot klimaat en circulaire economie kan 
men tamelijk tevreden zijn met bovengenoemde uitkomsten, al  

zou met beide onderwerpen meer vaart gemaakt moeten worden om de  
doelen van onder meer het klimaat akkoord van Parijs uit 2015 te halen……”

Citaten uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2017:

10

3 Vanaf juli 2016 wordt de omvang van het commercieel aanbod gemeten via I-Woz en niet meer via Propertynl



Duurzaamheid  

Breda realiseert in de Nationale monitor duurzame gemeenten 20174 een score van 50,8%. Dat is vergelijkbaar met het 

gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten, namelijk 50,6%. Het gemiddelde van alle grotere gemeenten (100.000-

300.000) bedraagt 49%. 

Met deze scores wordt een beeld gegeven van de mate waarin individuele gemeenten (in Nederland) op dit moment 

voldoen aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals (SDG’s)). 

Deze duurzaamheidsdoelstellingen zijn – met behulp van in totaal 109 indicatoren - gegroepeerd in drie domeinen 

ook wel kapitalen genoemd. Het gaat dan om respectievelijk het sociaal culturele -, het ecologische -  en het economi-

sche kapitaal (vergelijk de driedeling People, Planet, Profit). 

Duurzaamheidsscores  

Per duurzaamheidsdoelstelling is steeds de mate bepaald waarin deze is gerealiseerd. Dit wordt weergegeven in % doelbereiking. 

Een score van 100% betekent dat deze doelstelling volledig is gerealiseerd. Op dit moment variëren de totaalscores van de 

individuele gemeenten tussen de 40% en 60%. De scores voor de drie onderliggende kapitalen variëren iets sterker: tussen  

35% en 65%.  

Het macrobeeld voor de totaalscore op duurzaamheid voor Nederland als totaal laat in de afgelopen jaren een stijgende lijn 

zien. Het laatste jaar is deze toegenomen van 49,2% (2016) naar 50,6% (2017). Dit is het gevolg van een positieve ontwikkeling op 

zowel het ecologische als het economische kapitaal. Het sociaal culturele kapitaal laat in circa de helft van de gemeenten juist 

een afname zien. 

Breda laat een vergelijkbaar beeld zien: enerzijds groei op de kapitalen voor ecologie en economie, anderzijds een afname in 

duurzaamheidsscore van het sociaal culturele kapitaal. Dit laatste uit zich met name in een  (meer dan gemiddelde) afname 

van de economische participatie en een (in verhouding sterke) daling van de indicator voor de woonomgeving. 

Onderstaand citaat uit de monitor geeft aan dat het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling het meest effectief is, 

wanneer alle drie de kapitalen zich evenwichtig ontwikkelen. 
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Bron: TELOS 

0

10

20

30

40

50

60

70
Arbeid

Ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden

Concurrentie-vermogen
Infrastructuur 
en bereikbaarheid

Kennis

Breda 100.000-
300.000 inwoners

Nederland

0

10

20

30

40

50

60

Economische
participatie

Maatschappelijke
participatie

Kunst en cultuur

GezondheidVeiligheid

Woonomgeving

Onderwijs

Breda 100.000-
300.000 inwoners

Nederland

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Afval en grondstoffen

Energie

Bodem

LuchtHinder en calamiteit

Water

Natuur en landschap

Breda 100.000-
300.000 inwoners

Nederland

Sociaal  cultureel kapitaal                           Ecologisch kapitaal                              Economisch kapitaal

“…De geschiedenis heeft uitgewezen dat economische groei niet alle 
sociale problemen vanzelf oplost….”

“….laat milieuproblemen achter die op de gemeenschap worden 
afgewenteld en decennia lang hun stempel blijven drukken op de     

                      betreffende gemeenten.”
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4 TELOS: Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; digitaal te ontsluiten via waarstaatjegemeente.nl 



E
C

O
N

O
M

IS
C

H
E

 
B

A
R

O
M

E
TE

R
  2

01
8

B
R

E
D

A

1

In opdracht van: 

Gemeente Breda, 

Avans Hogeschool, 

Rabobank Breda

Uitgave:  

Gemeente Breda, 

Team Onderzoek en Inzicht

Avans Hogeschool, 

Rabobank Breda

Projectnummer: 10100

Breda, maart 2018

Internet: 

www.economischebarometer.nl

Bronvermelding verplicht


