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Marktmeestermodel in Breda!

Inleiding
De Gemeente Breda voert een actief beleid voor herstructurering van bedrijventerreinen. Daarvoor is samen met verschillende partners uit het veld in 2009 een
Structuurvisie Bedrijventerreinen Breda 2020 opgesteld. Hierin wordt veel aandacht
geschonken aan revitalisering, duurzaam beheer en parkmanagement. Onderwerpen, die gelet op de huidige economische situatie steeds belangrijker worden.
Breda toont hierbij ook lef door ‘out of the box’ te denken én te handelen.
Een innovatieve aanpak en zoeken naar succesfactoren via pilots, daarmee onderscheidt
Breda zich. Zo werd al geruime tijd voor de vaststelling van deze Structuurvisie samen
met het bedrijfsleven gewerkt aan verbeteringen op Hazeldonk, De Krogten en Steenakker.
De resultaten ervan zijn veelbelovend: ondernemers zijn tevreden over de kwaliteitsverbeteringen op deze terreinen en met name over het parkmanagement, dat ook de
samenwerking heeft versterkt.
Deze ervaringen vormen voor de gemeente, de bedrijvenverenigingen, de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
de basis voor de ‘pilot verzakelijking van beheer en onderhoud’ voor de bedrijventerreinen
Emer-Noord/Hintelaken en Steenakker. Het thema verzakelijking komt voort uit een initiatief
van het Ministerie van ELI, het IPO en de VNG. Het doel is om kennis en ervaring op te doen
met het innovatief vormgeven van exploitatie van bedrijventerreinen. Deze pilot past uitstekend binnen het grotere geheel van de revitalisering en herstructurering van genoemde
bedrijventerreinen.
De rijksoverheid heeft in 2010 samen met het IPO (interprovinciaal overleg) en de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) een startdocument (de zogenaamde Roadmap
verzakelijking) opgesteld om in een periode van 10 tot 20 jaar te komen tot een verzakelijking
van de Nederlandse markt voor bedrijventerreinen. Deze roadmap is nadrukkelijk een
startdocument, dat aangeeft hoe de rol van private partijen zich zou kunnen ontwikkelen.
De overheid wil namelijk niet over de hoofden van die partijen heen voorschrijven hoe deze
verzakelijking moet plaatsvinden. Via pilots en overleg wordt de kennis en ervaring verkregen
om het beleid verder in te kleuren.
De Bredase pilot betreft het oprichten van een nieuwe beheerorganisatie voor het bedrijventerrein Emer-Noord. Deze organisatie zal niet alleen beheer en onderhoud uitvoeren maar is
ook in staat om openbare en private gronden en vastgoed in eigendom te nemen, te beheren
en te verhuren. In deze organisatie zullen bedrijven, grondeigenaren, vastgoedbedrijven en
gemeente een rol krijgen.
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In dit boekje vindt u het verslag van in de herstructurering bereikte resultaten en besproken
innovatieve exploitatieconcepten. Zij dienen als inspiratiebron en stimulans om gezamenlijk
verder te gaan. Het proces biedt nog veel kansen en er zijn nog eindresultaten te verzilveren.
De bedrijvenverenigingen De Mark, Steenakker, Gemeente Breda en de BOM en BSW zijn
graag bereid daaraan samen met alle betrokken en eventueel nieuwe partners verder te werken.
Dit boekje dient ook als uitnodiging aan u!

Achtergrond revitalisering Emer-Noord / Hintelaken
Georganiseerd bedrijfsleven en Gemeente Breda hebben besloten om veroudering, leegstand, afname werkgelegenheid en mede daardoor verloedering van de bedrijventerreinen
Emer-Noord en Hintelaken een halt toe te roepen via een zware revitalisering.

Definitie zware revitalisering
Fors ingrijpen op het bedrijventerrein om de kwaliteiten van de locatie te verbeteren (aanpak van de infrastructuur, openbare en private ruimte) dat noodzakelijk is indien er sprake is
van (dreigende) structurele leegstand en ernstige achteruitgang van het terrein.
De onderhavige revitalisering omvat een aantal deelprojecten op het gebied van verbetering van ontsluiting, herverkaveling, herprofilering, een ecologische verbindingszone en
gezamenlijke acquisitie. Een omvangrijk en integraal project dat mede om deze redenen
wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant, de BOM en het Europese subsidieprogramma OP-Zuid. De uitvoering van dit project is in 2011 gestart en loopt nog door tot
en met 2013.
Het bedrijventerrein Emer-Noord/Hintelaken ligt tussen de Noordelijke Rondweg, de rivier
de Mark en de woonwijk Haagse Beemden. Het terrein dat al sinds de jaren ‘70 (van de 20e
eeuw) als zodanig in gebruik is, wordt gekenmerkt door veroudering, lage intensiteit van
ruimtegebruik, zwakke ruimtelijke structuur, lage kwaliteit van openbare ruimte en een zeer
beperkte groenvoorziening. De leegstand en daardoor teruglopende bedrijvigheid zorgen
voor vermindering van werkgelegenheid. Hoog tijd dus voor een flinke opknapbeurt om
het terrein te laten voldoen aan de huidige eisen, zoals duidelijke structuur, zichtbaarheid,
openheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid.
Gelukkig heeft het terrein – naast de genoemde negatieve punten – ook opmerkelijk veel
sterke aanknopingspunten om weer vitaal te worden, zoals de rivier met groene oevers die
erlangs loopt, ontsluitingsmogelijkheden op de Noordelijke rondweg en de snelweg A16 en
de ontwikkelingen op nabijgelegen gebieden als de Spoorzone en het NAC-terrein, en de
nabijheid van het centrum van Breda!
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De doelstellingen en beoogde resultaten van de revitalisering zijn:
• nieuwe en verbeterde ontsluiting op de Noordelijke Rondweg;
• herverkaveling en herprofilering bedrijfskavels in deelgebieden;
• aanleg ecologische verbindingszone langs de Mark;
• ecologische en bedrijfsmatige inpassing Emerput in het terrein;
• intensivering gebruik door herontwikkeling van 15 ha en hieraan gekoppeld extra 450 fte;
• promotie en acquisitie nieuwe bedrijven: beoogd aantal: 10;
• introductie van duurzame energie, bijvoorbeeld door middel van warmte en koude
opslag.
Er is een (gemeentelijke) werkgroep ingericht voor de uitvoering van de revitalisering. Via
een klankbordgroep zijn belangrijke partners betrokken, zoals bedrijvenvereniging De Mark,
ondernemers en ook de vogelwerkgroep. De Provincie, de BOM en BrIM Breda zijn nauw
betrokken, zij het op verschillende manieren. De provincie heeft rollen op het gebied van
ruimtelijke/regionale afstemming en financiën, terwijl de BRIM actief bezig is met acquisitie.
De BOM leverde veel vastgoedkennis en de Kamer van Koophandel functioneerde als intermediair naar bedrijven. Dankzij al deze ‘partners’ boekt Breda veel vooruitgang en resultaat
in deze revitalisering.

Doelen en Achtergronden van de pilot
verzakelijking
In de ‘Roadmap1’ van het rijk wordt de volgende werkdefinitie voor verzakelijking
gebruikt: ‘Verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op waardebehoud
en waardegroei van bedrijventerreinen door een professionele en gebiedsgerichte
aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van private partijen (beleggers,
ontwikkelaars, eindgebruikers, beheerders) in samenspraak met overheden.’
In deze werkdefinitie staan ‘waardebehoud en waardegroei’ van bedrijventerreinen centraal
en om die te bereiken is een professionele, gebiedsgerichte aanpak nodig.
Breda zelf heeft zich hierbij nog ten doel gesteld om uiterlijk in 2020 professioneel beheer
en mede daardoor veel meer aantrekkelijke werkomgevingen te realiseren.
Ook de bedrijvenverenigingen hebben hun ambities vastgelegd.
Gemeente en georganiseerd bedrijfsleven kiezen onder meer parkmanagement als werkwijze. Bedoeling is dat steeds meer bedrijven en bedrijvenverenigingen in Breda kiezen voor
actief parkmanagement. In de (nieuw te vormen) organisatie zullen zowel eigenaren als
gebruikers (publiek en privaat) zitting hebben.
1

Roadmap verzakelijking Bedrijventerreinenmarkt, Vrom, 2010
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Om in 2020 professioneel beheer én meer kwalitatief aantrekkelijke werkomgevingen te
realiseren, verbinden de partijen (gemeente, ondernemersverenigingen en anderen) de
volgende (sub)doelstellingen aan deze Bredase pilot:
1 	Komen tot duurzaam beheer en onderhoud van openbare en private ruimte en vastgoed,
door middel van het introduceren van het marktmeestermodel op (in eerste instantie)
Emer-Noord. 
2 	Uitwerking en afsluiting convenant bedrijventerreinen voor het gehele grondgebied.
	Subdoelstellingen zijn: verbetering van veiligheid in openbaar en privaat gebied. Sterker
beheer, mede in het kader van de uitbouw van inkoopcontracten. Over deze subdoelstellingen worden m.b.t. strategie, organisatie en uitvoering afspraken gemaakt met alle
bedrijvenverenigingen in Breda.
3 	Komen tot duurzaam beheer en onderhoud van de openbare en private ruimte via
verzakelijking, als eerste toegespitst op de terreinen Steenakker en Emer (De Mark).
Maar ook andere bedrijventerreinen hebben zich hiervoor gemeld.
De organisatie kan worden uitgebouwd met andere (reeds lopende) activiteiten, zoals
die op het gebied van arbeid, duurzaamheid en revitalisering, die onder andere al op
De Krogten en Hazeldonk lopen. Vanzelfsprekend liggen aan alle activiteiten meetbare
doelstellingen ten grondslag .
De belangrijkste betrokken partijen in deze pilots zijn: De Gemeente Breda, de BrabantsZeeuwse Werkgeversvereniging BZW, De Bedrijvenvereniging De Mark (omvat onder meer
het terrein Emer-Noord, circa 100 van de 350 ondernemers op dat terrein zijn lid van deze
vereniging), de dit jaar opgerichte BIZ Vereniging Steenakker(elke gebruiker is betalende en
kan lid zijn van deze vereniging), de Stichting Parkmanagement Steenakker, en de BOM.

Probleemstelling veroudering bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Nederland worden in het algemeen in kavels uitgegeven. Bij uitgifte
is het grootste deel van de eigenaren zelf gebruiker van het vastgoed. In het verleden zijn bij
uitgifte geen of slechts beperkte verplichtingen opgelegd aan de grondeigenaren, met
betrekking tot beheer en behoud van kwaliteit van panden en buitenruimte. Daarnaast hebben
gemeenten vaak (te) weinig aandacht gehad voor het beheer van de openbare ruimte op
bedrijventerreinen. Al met al heeft dit geleid tot verlies aan kwaliteit van zowel het publieke
als het private terrein.
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Veel herstructureringsinspanningen richten zich op het openbare gebied, omdat de
gemeente daar direct invloed op kan uitoefenen. Het verbeteren van de kwaliteit van privaat
gebied en gebouwen is echter ingewikkelder. De versnipperde eigendomssituatie verklaart
een deel van de problematiek. Immers, iedere eigenaar zal op eigen manier en voor eigen
rekening invulling geven aan het onderhoud, waarbij het voor de hand ligt dat kosten
gespaard worden en slechts het hoognodige wordt aangepakt. In dit segment van de vastgoedmarkt is het geen usance om externe professionals in te schakelen bij het beheer, zodat
een visie op de langere termijn ontbreekt evenals de bijbehorende planning om kwaliteit te
behouden of zelfs te kunnen verbeteren en waardestijging te kunnen bewerkstelligen.
Deze overweging leidt tot de vraag of het herstructureren van bedrijventerreinen wel
beperkt kan blijven tot eenmalige ingrepen, indien een van de belangrijkste oorzaken
(versnipperde eigendom) niet kan worden verholpen. Niemand kan harde garanties geven,
dat verloedering - ondanks intensieve herstructurering - niet opnieuw zal optreden.
Toch moet herstructurering zo grondig worden aangepakt dat die kans op terugkerende
verloedering zoveel mogelijk uitgesloten kan worden. Vandaar het grote belang dat aan
betrokkenheid van eigenaren wordt gehecht en het streven ook met hen tot een
gezamenlijke aanpak te komen.
Aan de andere kant zijn er altijd voornamelijk de eigenaar en tevens gebruiker die hun
vastgoed vernieuwen respectievelijk verbeteren na een revitaliseringproces van de openbare ruimte. En uiteindelijk behoudt degene die zijn vastgoed verwaarloost het grootste
probleem.
Het doel van deze pilot verzakelijking: deze situatie aan te pakken en de eigenaren beter
betrekken bij het proces, zodanig dat op termijn sprake is van professioneel vastgoedbeheer,
waarbij (hernieuwde) kwalitatieve achteruitgang zo veel als mogelijk wordt voorkomen.
Bekend is dat er bedrijfsterreinen zijn die reeds volledig in privaat beheer worden ontwikkeld
en geëxploiteerd. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is dit een meer gebruikelijk model. Hier
is de eigenaar integraal verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, nieuwbouw en renovatie
van zowel gebouwen als buitenruimte. De gebruikers zijn huurders. Deze situatie biedt een
betere garantie dat het kwaliteitsniveau op langere termijn wordt geborgd. Bijkomend voordeel is dat er op flexibele wijze kan worden ingespeeld op de veranderende ruimtebehoefte
van gevestigde bedrijven.
De uitdaging die in deze pilot wordt opgepakt is om op een bestaand, versnipperd bedrijven
terrein te komen tot een vergelijkbare situatie. Dit specifieke onderdeel is uitgevoerd onder
regie van de BOM, in samenwerking met de begeleidingsgroep, waarin vertegenwoordigers
van gemeente, ontwikkelaars, beleggers en de makelaardij zitting hebben.
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Introductie marktmeestermodel op Emer Noord
Aan de basis van het marktmeestermodel staat het principe van participatie in
ontwikkeling en exploitatie van een gebied door de eigenaren zelf. Dit principe
is gebaseerd op de door Adams beschreven Urban Partnerhip Zones (UPZ). Adams
beschrijft deze mogelijke oplossing voor versnipperd eigendom binnen een te
(her)ontwikkelen gebied, waarbij door de overheid afgedwongen verkoop niet
wenselijk of mogelijk is.
Het principe bestaat eruit dat op lokaal niveau een exploitatiemaatschappij of Marktmeester
geïntroduceerd wordt, die op een bedrijventerrein, of een deel daarvan actief is. Eigenaren
van vastgoed binnen de zone krijgen de garantie dat zij hun eigendom aan deze Marktmeester
kunnen verkopen, in ruil voor aandelen in het grotere geheel (de Marktmeester) of geld.
Zij betalen vervolgens huur aan de Marktmeester en ontvangen (indien zij aandeelhouder
worden) dividend. Daarbij krijgen de deelnemende eigenaren binnen het gebied de mogelijkheid
te profiteren van eventuele ontwikkelwinsten. Hierdoor ontstaat mogelijk minder weerstand
tegen het uitvoeren van plannen.
Deelnemen heeft voor de (huidige/voormalige) grondeigenaar twee mogelijke vormen,
namelijk als gebruiker/huurder van vastgoed dat eigendom is van de Marktmeester en/of als
belegger/aandeelhouder. Beide vormen van deelname kunnen los van elkaar of in combinatie plaatsvinden. Indien de eigenaar een belegger is die zijn vastgoed verhuurt, krijgt hij
zodoende de mogelijkheid zijn risico’s te spreiden over meerdere objecten.
Huurders kunnen voormalig eigenaren zijn of nieuw aangetrokken bedrijven. Hetzelfde
geldt voor beleggers, zij kunnen voormalig eigenaar zijn of als vermogensverschaffer
betrokken raken bij de Marktmeester.
Wanneer voldoende grondeigenaren besluiten om te participeren (of te verkopen), raakt
de eigendomssituatie steeds minder versnipperd. Zo wordt een belangrijke oorzaak van de
problematiek rond veroudering van bedrijfslocaties tegengegaan, en blijft actuele bedrijfshuisvesting voor de aanwezige bedrijven beschikbaar. Er ontstaat een sturende entiteit met
belang bij de kwaliteit van het gehele gebied. Door binnen de zone op te treden als kwaliteit bevorderende beheerder en ontwikkelaar, kan de Marktmeester meerwaarde creëren
voor de aandeelhouders. Onderhoud vindt op professionele wijze plaats, waarbij schaalvoordelen zorgen voor kostenbesparing. Tevens zal er een partij zijn die als aanspreekpunt
fungeert voor bijvoorbeeld de gemeente en dan handelt vanuit een eigen bij de ruimtelijkeen vastgoedkwaliteit binnen het gebied.
Door de Marktmeester kan binnen de zone voor iedere onderneming gezocht worden
naar de optimale benutting van vastgoed. Binnen het gebied kan dus flexibel met het
beschikbare of te ontwikkelen vastgoed worden omgegaan, op basis van de wensen van
Adams, D.e.a. (2001( Managing Urban land: The Case for Urban Partnership Zones, Regional Studies,
Vol.35.2,pp.153-162
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gevestigde of nieuwe ondernemingen. Door de leegstandsreductie kan de Marktmeester de
totale huuropbrengsten verhogen, en de Marktmeester kan gericht investeren in verbetering
en vervanging van panden, met het oog op het optimaliseren van kwaliteit en financieel
resultaat.
Deze gewenste eindsituatie wordt nagestreefd bij de verzakelijking van bedrijventerreinen.
Daarbij zal sprake zijn van een professionele markt voor bedrijfsvastgoed, waarbij optimale
huisvesting van de eindgebruiker centraal staat.

Vermogen
Wanneer bij het opstarten van de Marktmeester vooral aandelen worden uitgegeven is
geen grote hoeveelheid investeringsvermogen noodzakelijk. Wel moet rekening gehouden
worden met eigenaren die ervoor willen kiezen om hun panden te verkopen zonder een
aandeel te nemen. De kosten zullen voorts bestaan uit het opzetten en in stand houden van
het Marktmeesterschap.
Voor het verkrijgen van het noodzakelijke vermogen en het bereiken van de lokale gewenste
professionalisering en verzakelijking van de markt is de betrokkenheid van (ontwikkelende)
beleggers van groot belang.

Rol gemeente
Voor de overheid is een belangrijke rol voorzien bij het introduceren van het principe van
participatie door eigenaren op bedrijventerreinen. Samen met marktpartijen (beleggers,
ontwikkelaars) zal de gemeente een trekkende rol spelen gedurende de opstartfase van de
Marktmeester. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat de gemeente terugtreedt en de
exploitatie verder aan de markt overlaat.
Wel zal het in veel gevallen noodzakelijk blijven dat de overheid ook in financiële zin zal
bijspringen bij het oplossen van de bij aanvang van het marktmeestermodel aanwezige
veroudering. Deze financiële inbreng wordt dan beschouwd als achterstallig onderhoud
en/of een gevolg van gebleken ongunstig beleid met betrekking tot de kwaliteit van de
bedrijventerreinen, zoals in hoofdstuk 2 behandeld. De Marktmeester dient er vervolgens als
professionele beheerder voor te zorgen dat dergelijke veroudering niet opnieuw optreedt.
Voor het verbeteren en behouden van het investeringsklimaat binnen de participatiezone is
het daarnaast van belang dat de gemeente waar nodig zorgt voor het in orde brengen en
verder adequaat onderhouden van het openbaar gebied.
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SWOT analyse
Voor het Marktmeester model is de volgende SWOT analyse opgesteld*.

SWOT Analyse eigenarenparticipatie op bedrijventerreinen
Strengths

Weaknesses

Er is op langere termijn een partij aanwezig
die belang heeft bij de kwaliteit van het
bedrijventerrein

Er wordt niet voorzien in een snelle oplossing
voor verouderingsproblemen

Eigenaren kunnen hun risico’s over meerdere objecten spreiden
Gebruikers krijgen belang bij vastgoedwaarde en kwaliteit
Betere afstemming vraag en aanbod door
flexibel om kunnen gaan met vastgoed
binnen de zone

Slecht imago van de markt voor bedrijventerreinen kan zorgen voor financieringsproblemen
Ondernemers verliezen een deel van de
controle over hun vastgoed
Mogelijk minder interessant voor kleinere
bedrijven

Beperking van kapitaalbehoefte door focus
op deelname door eigenaren

Noodzaak om overhead kosten te dekken

Opportunities

Threats

Verzilveren waardestijgingen en ontwikkelkansen

Waardedaling door overaanbod op markt voor
bedrijventerreinen

Deelname door lokale beleggers
bevordert de verzakelijking van de markt
voor bedrijfsvastgoed

Beperkte verdienmogelijkheden (upside)
maken deelname voor beleggers minder
interessant

Goede marketing en communicatie kan de
marktwaarde van een gebied verhogen

Weinig interesse bij grondeigenaren in
deelname

Ondernemingen kunnen hun vastgoed van
de balans halen d.m.v. sale and lease back
constructies

Kleinere deelnemers krijgen mogelijk
onvoldoende beslissingsmacht

Efficiënte benutting van aanwezige
herstructureringsbudgetten

Deelname door malafide partijen
Mogelijke fiscale nadelen
Mogelijke beperkingen i.v.m. staatsteun
wetgeving
Een betrouwbaar publiek kader (uitgifte
strategie gemeente/regio) is noodzakelijk
Er ontstaat discussie over dej inbrengwaarde
van verschillende vastgoedobjecten

* Deze is tot stand gekomen op basis van interviews met verschillende partijen uit het werkveld. Hieruit wordt
duidelijk wat belangrijke aandachtspunten zijn bij introductie van het model.
11

Toepassing van het Marktmeestermodel
op Emer-Noord
Het doel van deze verzakelijking is om op het bedrijventerrein Emer-Noord te komen
tot een zelfstandige , op het marktmeestermodel gebaseerde organisatie, met
betrokkenheid van ondernemers, grondeigenaren, vastgoedbedrijven en gemeente.
Deze organisatie moet zowel het dagelijkse beheer en onderhoud op zich nemen,
als ook in staat zijn gronden en vastgoed in eigendom te nemen, te beheren en te
verhuren. Ook de ontwikkeling van nieuw of vervangend vastgoed is een taak voor
de Marktmeester.

Het bovenstaande kaartje geeft een deel van bedrijventerrein Emer-Noord weer, met daarop ingetekend de
geplande herstructureringsmaatregelen. Deze zorgen voor een kwaliteitsverbetering en zijn belangrijk voor de
waardeontwikkeling van het vastgoed op dit terrein.

Op bedrijventerrein Emer-Noord zijn ca. 90 bedrijven actief. Het terrein is ontwikkeld tussen
1972 en 1986. Bedrijven zijn voornamelijk actief in de sectoren logistiek, productie en handel
(geen showroom). 42% Van de ondernemingen is eigenaar/gebruiker; 58% huurt het pand.
Het is niet eenvoudig om tot deze gewenste beheerorganisatie te komen en het zou op
nationaal niveau zelfs een unieke situatie opleveren als Breda het beoogde doel bereikt.
Vandaar deze pilot.
De looptijd van de pilot (voorjaar 2011 tot zomer 2012) is voor een dergelijk traject te kort.
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Het voorbereidende werk kan voor een groot deel plaatsvinden. Het proces naar implementatie is echter afhankelijk van individuele eigenaren in het gebied.
Bedrijventerrein Emer-Noord is voor deze pilot gekozen, omdat het een representatief
terrein is voor heel Nederland als het gaat om het type terrein en de verschillende kansen
en problemen die zich er voordoen. Zo is het grotendeels in gebruik door MKB-bedrijven
en is er sprake van behoorlijke veroudering van een substantieel deel van het vastgoed.
Tegelijkertijd is een deel van het vastgoed wel vernieuwd en vinden er nieuwe ontwikkelingen
plaats, zowel op het gebied van openbare infrastructuur als dat van private herontwikkeling.

Gefaseerde aanpak
Ook dit onderdeel van de pilot is niet gestart vanuit een nulsituatie. Er loopt al een revitaliseringstraject voor dit bedrijventerrein, dus er is al veel contact met de bedrijvenvereniging en
de afzonderlijke bedrijven en er liggen concrete voorstellen om het terrein te verbeteren. Die
voorstellen worden ook al deels uitgevoerd en beperken zich niet tot de openbare ruimte. Met
deze pilot kan nog meer betrokkenheid van eigenaren worden verkregen.
Voorafgaand aan introductie bij potentiële deelnemers is een aantal zaken onderzocht. In de
eerste fase is vooral nader onderzoek verricht op het gebied van fiscale, juridische en organisatorische aspecten; zijn de pilotgebieden scherp gedefinieerd en heeft er een eerste introductie
van het idee plaatsgevonden bij grondeigenaren, investeerders, beleggers en bedrijven.
Daarna zijn in de tweede fase de condities voor deelname (waaronder waardebepaling,
eisen en contracten), de financiering- en vermogensstructuur en de organisatievorm verder
uitgewerkt.
In de derde fase komt het aan op implementatie en in de vierde op evaluatie.

Verkenning
Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden door het voorgestelde marktmeestermodel
voor te leggen aan een panel van deskundigen. In het panel waren gemeente, ontwikkelaars
en lokale beleggers, de makelaardij, adviseurs en ondernemers vertegenwoordigd. Naast de
vraag of het marktmeestermodel meerwaarde biedt wordt de vraag hoe het (noodzakelijke)
draagvlak bij de ondernemers om te zetten in het concreet willen meedoen met het
marktmeestermodel, als uiterst relevant element beschouwd. Vanuit het panel is het
volgende naar voren gekomen:
I 	Geconstateerd wordt dat voor de huidige vastgoedeigenaren er tal van kwesties kunnen
zijn waarom zij hun bedrijfsvastgoed niet willen overdragen aan de Marktmeester of
alleen tegen de ’hoofdprijs’ (zoals oud voor nieuw, hetgeen in de situatie van revitaliseren door het ontbreken van substantiële functiewijziging en daarmee het ontbreken van
een substantiële meerwaarde feitelijk onmogelijk is).
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II 	Vervolgens is de gedachte dan alleen die bedrijfslocaties op te pakken, waar er voor de
huidige eigenaar een aanleiding is om de locatie aan te bieden (bedrijfsbeëindiging,
bedrijfsoverdracht, bedrijfsverplaatsing, financieringsvraagstuk als gevolg van herfinanciering etc.). De Marktmeester bouwt als het ware geleidelijk zijn positie op (geleidelijkheid, uitbreidbare start).
III 	Om de Marktmeester wel van aanvang af een stevige positie te kunnen laten spelen, lijkt
het noodzakelijk dat er bij de start voldoende momentum wordt gecreëerd. Dit momentum
zou zowel moeten liggen in de functie van de Marktmeester als in de vastgoedpositie
van de Marktmeester.
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende insteek om de Marktmeester vorm te geven:
I 	Het ’kavel voor kavel’ verwerven van bedrijfslocaties op het betreffende bedrijventerrein,
waarbij na revitalisering de ’kavel’ wordt geëxploiteerd (verhuur/verkoop etc.) conform
het ‘optimale model’
II 	Het op het bedrijventerrein aanbieden van de mogelijkheid aan te sluiten bij de Marktmeester, zonder directe verplichting ook het vastgoed over te dragen. De begeleiding
van het samenwerkingsproces tussen de betrokken ondernemers staat hierbij centraal.
Ondernemers zijn vrij in hun uiteindelijke keuzes.
III	In overleg met de gemeente de operationele verantwoordelijkheid krijgen voor het
beheer van de openbare ruimte, inclusief het overdragen van de betreffende budgetten
van de gemeente aan de Marktmeester. Waarbij de gemeente zich meerjarig committeert aan uitvoering van dit beheer door de Marktmeester tegen een overeengekomen
vergoeding. Hierbij lijken de wegen (het ‘grijze’ en ‘openbaar gebied’) als gevolg van
wettelijke aansprakelijkheid en verzekeringtechnische complicaties vooralsnog in beheer
te moeten blijven bij de gemeente (lokale overheid).

Juridische structuur
De eerste verkenning is gevolgd door een onderzoek naar en de uitwerking van een organisatiemodel voor het beheer en de exploitatie (inclusief vastgoed) van het bedrijventerrein
Emer-Noord. Het is noodzakelijk de organisatie van de Marktmeester uit te werken en te
optimaliseren, met bijzondere aandacht voor fiscale, juridische en organisatorische aangelegenheden. Met behulp van het organisatiemodel is ook de optimale rechtspersoon bepaald.
De basis van de juridische vorm van de Marktmeester wordt gevormd door een Coöperatieve
Vereniging, waarvan alle eigenaren op het bedrijventerrein lid zijn. Deze verenigingsvorm is
oer-Hollands en werd al in de 17de eeuw toegepast om een polder watervrij te houden en
om melk gezamenlijk op de markt te brengen. Deze C.V. zorgt voor het beheer en onderhoud van het bedrijventerrein (openbaar gebied, bedrijvendokter en waar mogelijk ook voor
de ‘buitenkant’ van de nieuw uitgegeven / uitgeefbare kavels.
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De overwegingen om de Marktmeester via een coöperatieve vereniging UA (Uitgesproken
Aansprakelijkheid) vorm te geven zijn:
• benadrukken van de gezamenlijkheid, het collectieve belang bij de Marktmeester
(coöperatie heeft als statutair doel per definitie het ’voorzien in stoffelijke behoefte van
haar leden’).
• dit wettelijk kader biedt de mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de leden en de
oud-leden volledig uit te sluiten (iedere verplichting van haar leden of oud-leden om in
een tekort bij te dragen kan worden uitgesloten).
• door te werken met een variatie aan lidmaatschappen kan worden geborgd dat de
Marktmeester de oorspronkelijke functie blijft behouden en wordt voorkomen dat
statuten via een ‘meerderheidsbesluit’ gewijzigd worden. Fiscaal leidt participatie in
een coöperatieve vereniging voor Vpb-plichtige entiteiten, ongeacht de omvang van de
participatie, in beginsel tot toepassing van de deelnemingsvrijstelling (waardemutaties
en eventuele opbrengsten uit de participatie zijn niet belast bij de participant).
Vervolgens wordt naast/onder de coöperatieve vereniging het instrument van een BV/c.v.
structuur gebruikt om kavels, die worden verhuurd (al dan niet via een sale and lease back),
een plaats te geven in de structuur. De gedachte achter het benutten van een CV is dat een
CV fiscaal transparant is voor de winst voor belastingen en dat op deze wijze het laten
participeren van zowel huidige eigenaren als van beleggers mogelijk wordt. Hierbij kan
maximaal ingespeeld worden op hun individuele fiscale positie. Zij hebben dus zelf de vrijheid
om in te stappen in deze tak van de Marktmeester.
Om de vermogensvraag bij aanvang te beperken wordt vooral ingezet op het als commanditaire vennoot laten deelnemen van voormalig eigenaren.
Zou naast revitaliseren ook een (her)ontwikkeling van kavels spelen, dan lijkt het voor de
hand te liggen om voor die kavels te werken met een externe ontwikkelaar. De gedachte
is dat binnen het marktmeestermodel niet continue behoefte is aan daadwerkelijke
(her-)ontwikkelingskennis en capaciteit. Daarentegen worden fiscale discussies rondom
beleggen versus ondernemen voorkomen door te werken met een externe ontwikkelaar.
In die gevallen waar het werken met een externe ontwikkelaar onvoldoende soulaas biedt,
kan ook gedacht worden aan het (eventueel onder de CV) oprichten van een ontwikkel BV.
Zou binnen de Marktmeester wel permanent behoefte zijn aan (her-)ontwikkelingscapaciteit, dan kan overwogen worden om een systematiek in te bouwen waarbij leden de keuze
hebben hierin wel of niet te participeren (bijvoorbeeld door een apart type lidmaatschapsrecht te creëren). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat eventuele ‘zepers’ wel de gehele
Marktmeester financieel zullen besmetten.
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Betrokkenen aan
het woord
Omdat zowel het proces als de beoogde resultaten belangrijk zijn, is in de loop van de
pilotperiode diverse malen met verschillende betrokkenen gesproken, zijn er interviews afgenomen en discussies gevoerd. Bij deze activiteiten zijn niet alleen ambtenaren of externe
deskundigen op stap geweest. Ook betrokken ondernemers hebben elkaar bevraagd en
hiervan verslag gedaan. Op de volgende pagina’s is een collage gemaakt van uitspraken,
meningen ed. om een beeld te geven van de verschillende ervaringen.

Maarten Denis, constructiebedrijf Denis-Steffens:
“Zwerfvuil, onduidelijke ontsluiting en leegstand zijn de problemen van dit terrein. Maar de
bedrijvenvereniging is actief. Bewust gekozen voor dit terrein en tevreden”.

Alex Sanders, Lot66:
“Het bedrijfspand is vanwege het schaamgroen vanaf de Emerparklaan minder zichtbaar en
dat is gemiste promotie. Zorgen zijn er ook over de traditionele opbouw van het bedrijventerrein en de elektriciteitsstoringen. De veiligheid en bereikbaarheid zijn uitstekend.” Hij is
blij met het ‘in’telligente’ groen op de Emerparklaan

Merel Roks, Welling Bouw:
“Het gebied heeft weinig uitstraling, het is erg versnipperd en er is geen eenheid. Iedereen
moet een steentje bijdragen aan de gezamenlijke uitstraling en representativiteit. Ondernemers
moeten overtuigd worden van de voordelen van met elkaar samenwerken.”
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Toine Leijten, Cugla:
“Ik vind het erg belangrijk dat het bedrijventerrein er verzorgd, netjes, schoon, heel en veilig
bij ligt. Het visitekaartje moet voor iedereen goed zijn. Zo wordt leegstand zoveel mogelijk
voorkomen en daarmee ook verloedering. Alle ondernemers zijn hier (met de gemeente als
partner) voor verantwoordelijk. De situatie is nu veel beter dan 3 jaar geleden wat betreft
leegstand en verloedering. Dit is eigenlijk in tegenstrijd met huidige economische ontwikkelingen. Een aantal jaren geleden is in een convenant afgesproken dat bedrijven elkaar op
elkaars verantwoordelijkheden aanspreken als het niet goed gaat, naar elkaar toe maar ook
naar de gemeente.”

Mike Beekers, Bredase Kaarsenfabriek:
“Drie jaar geleden was er veel leegstand, verloedering en verpaupering op het terrein. Toen
werd de straat aangepakt: minder leegstand. Nu bijna niets meer. Denk aan je buren, ruim
je troep op.”

Ben Casparie, DB Schenker:
“Over parkmanagement: Ik vind inderdaad dat je als ondernemer zelf een bepaalde verant
woordelijkheid hebt om het industriegebied op orde te houden. Echter, aan de echte infrastructurele zaken, zoals de weg, kunnen wij zelf niet veel veranderen. Ik zie hier meer een
leidende rol voor de gemeente.”

Cees Meeuwis, wethouder Gemeente Breda:
“Tja, ik vergelijk dit wel eens gekscherend met de modebranche, waar ‘vintage’ helemaal
in is. Da’s een soort oud gemaakt nieuw of oud voor nieuw, maar dan veel duurder. Hier
heb je juist het tegendeel, want waar kom je een betere prijs/kwaliteit verhouding tegen. En
waar kun je zo goed je eigen stempel zetten op je eigen locatie en je eigen omgeving. Want
dat is ook zo’n trend, ‘customizing’. Het mooie van deze pilot en van onze gemeentebrede
aanpak is dat we wel een gezamenlijke structuur bieden als solide basis voor gezamenlijk én
individueel succes. In het marktmeestermodel zie ik enorme kansen om echt het onderscheid te maken en bedrijfsleven te binden en te werven. Ondernemers blijvend te boeien en
te inspireren. Ieder voor zich is niet meer echt van deze tijd. Samen bereik je zoveel meer.”

Jeroen Krijgsman, BOM:
“De afgelopen jaren is met betrekking tot de bedrijventerreinen in Breda een positieve
sfeer gegroeid tussen bedrijfsleven en overheid en het onderlinge vertrouwen is duidelijk
toegenomen. De pilot verzakelijking biedt een unieke kans om het theoretische concept
van het marktmeestermodel aan de praktijk te toetsen. Fijn is dat de gemeente en het
georganiseerd bedrijfsleven hebben gekozen om een volgende stap zetten in de onderlinge
samenwerking. Dit brengt dit bedrijventerrein Emer Noord / Hintelaken dichterbij succes.”
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De organisatie van de Marktmeester ziet er als volgt uit:
‘beleggen in kavels’

‘eigen kavels’

Beleggers en ‘oud’
-eigenaren

eigenaren

Commanditaire
(stille) vennoten

leden B

borgen vitaliteit en collectief belang

lid/leden A

BOM/
BHB/
gemeente
(kennis en
kapitaal)

Coöperatieve vereniging UA
Marktmeester Emer-Noord
• openbaar gebied
• ﬂexibel gezamelijk inspelen
op ontwikkelingen
• voorkomen devitaliseren
(bedrijvendokter)

bedrijfslocaties Emer-Noord CV
• kavels (verhuur/lease)

Beherend/besturend
vennoot

							
							Bron: Eugère Romijnders Advies.

De gedachte achter dit plaatje is dat de gebruikers de vrije keuze hebben:
• Eigendom of huur van een bedrijfslocatie (beide worden aangeboden);
•  Wel of niet participeren in andere bedrijfskavels (via CV is beleggen in de bedrijfskavels
op het bedrijventerrein mogelijk);
•  Voor de huidige gebruikers: vrijheid om zelf het moment van instappen in het marktmeestermodel te bepalen (gefaseerde uitrol).

Fiscaliteiten
Bij het verkrijgen van bestaand bedrijfsvastgoed is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd
over de tegenprestaties (veelal koopprijs) of hogere waarde. Heffing van overdrachtbelasting
kan soms voorkomen of beperkt worden. Hierbij kan globaal gedacht worden aan:
• het creëren van een bouwterrein door de zittende eigenaar
• verwerven via de gemeente of een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)
• erfpachtstructuur
• ruil
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Een ander fiscaal attentiepunt kan zijn het door de overdrager (ondernemer/verhuurder)
moeten afrekenen over het verschil tussen de vergoeding die ontvangen wordt bij het overdragen van het bedrijfsvastgoed en de voor hem geldende fiscale boekwaarde.
Als het om een Vennootschapsbelastingplichtige ondernemer gaat (denk aan een BV), dan
zal het gaan om een acute heffing van circa 20% tot 25%. Als het om een inkomens-belasting
plichtige ondernemer gaat (denk aan een eenmanszaak) kan de acute heffing zelfs oplopen
tot 52%.
Ook op dit vlak zijn optimalisaties mogelijk, die sterk verschillen per onderneming. Per geval
moet dus uitgezocht worden hoe transacties en deelname fiscaal optimaal kunnen plaatsvinden.

Benaderde bedrijven Emer-Noord
Bij de introductie van het model op Emer-Noord zijn in totaal 19 ondernemingen benaderd.
Deze verkenning is uitgevoerd door een intermediair (oud ondernemer) uit het gebied.
Er is steeds gestart met een risico-inventarisatie voor de onderneming, waarbij de situatie
voor en na een eventuele deelname is bepaald. Dit leverde onder meer het gegeven op dat
ondernemers zich vaak te weinig bewust zijn van de risico’s die samenhangen met het bezit
van eigen vastgoed.
Als belangrijkste risicofactoren kwamen naar voren:
• Ondernemers geven de zeggenschap over hun eigen terrein niet graag uit handen
• Ondernemers weten niet wat hun buren doen ook niet als hun handelen gevolgen kan
hebben voor de brandveiligheid;
•  Het bedrijf en/of logistiek proces past binnen vijf jaar niet meer in hun gebouw (o.a. te
klein of te groot);
• Mogelijk fiscale nadelen en risico’s van leegstand
Naast een goed fiscaal-juridisch model en een gefundeerde exploitatiestructuur, zal er vooral
overtuigingskracht nodig zijn om betrokken partijen over de streep te trekken. Zij moeten
het ‘lef’ krijgen om in het marktmeestermodel te stappen.
De belangrijkste stap is om naast de ondernemers en de overheid ook de eigenaren (derde
partij) georganiseerd aan tafel te krijgen.
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Het vastgoed op Emer-Noord is vaak maatwerk. Een voorbeeld is de aanwezigheid van veel
relatief lage productiehallen, die zijn toegesneden op een specifieke activiteit. Na verloop
van tijd voldoen verschillende panden niet meer aan de wensen van de veranderde onderneming. Daardoor is in meerdere gevallen sprake van ruimteoverschot of juist een ruimtetekort of zijn er functionele knelpunten. De meeste panden zijn vooral in functionele zin
sterk gedateerd, terwijl de staat van onderhoud in het algemeen wel redelijk is.

De conclusies uit de eerste inventarisatie zijn:
•
•
•
•
•

90% van de bedrijven is langer dan 5 jaar gevestigd;
30% past niet meer: ondernemingen zijn veranderd, vastgoed verandert onvoldoende
mee;
Inefficiënt gebruik door opvolger oorspronkelijke eigenaar/gebruiker;
Meerdere panden zijn te koop, aparte verhuur van leegstaand kantoordeel blijkt vaak
mogelijk;
Er zijn verschillende concrete kansen die op korte termijn benut kunnen worden.

Financiële en bedrijfseconomische consequenties
Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de introductie van het marktmeestermodel in
financiële zin betekent voor betrokken partijen. In het volgende schema is weergegeven hoe
de geldstromen zullen lopen, uitgaand van de gekozen organisatiestructuur. De Marktmeester
is hier met ‘fonds’ aangeduid. Dit schema staat aan de basis van het financiële rekenmodel
dat in dit kader is opgesteld. Een aantal van de benaderde ondernemers heeft ingestemd met
deelname aan het onderzoek, en het daarvoor ter beschikking stellen van het bedrijfsgegevens.
Hiermee is het mogelijk een financieel model te vullen.
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Invoergegevens van de bedrijven
Huurder

Vastgoed
Sortering naar
locaties

Marktmeestermodel
Locaties
Beleggen of
(her)ontwikkelen
Businesscase
voor eigenaar

Businesscase
per locatie

Business case
Fonds

Kosten en
subsidies Fords

Business case
Fonds

Investeerders

Dividend

							
Bron: Brink Groep

Per bedrijf is aldus een businesscase opgesteld, en zijn tevens de consequenties voor de
Marktmeester zelf in kaart gebracht.

							
Bron: Brink Groep
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Conclusies
1 Onder de naam Marktmeester is een model ontwikkeld teneinde
• professioneel beheer en exploitatie van vastgoed te kunnen uitvoeren;
• te zorgen voor een optimale invulling (verhuur) van het vastgoed;
• te investeren in verbetering en vervanging van vastgoed;
• en op de langere termijn te zorgen voor rendement.
 at dit geen eenvoudig traject zou worden was bekend, immers de situatie op elk bedrijvenD
terrein is verschillend en de risicofactoren, met name rondom participatie, financiering en
fiscaliteit zijn aanzienlijk.
2	Het is duidelijk geworden dat de overheid in dit traject een belangrijke initiërende rol
moet spelen.
3	De beste optie is een groeimodel, waarbij de Marktmeester begint met beheer en onderhoud van het openbare domein. Daarna volgt overname van vastgoed van vertrekkende
bedrijven en herontwikkelen en verhuur ervan.
4	Tenslotte kan de Marktmeester het vastgoed overnemen van zittende bedrijven. Hiertoe
zal deze intermediair gesteund door de Bedrijvenvereniging de Mark en de Gemeente
Breda een nieuwe organisatie opzetten met eigenaren.
5	Vanzelfsprekend dient elke stap uiterst zorgvuldig ondernomen te worden. Een goed
proces brengt het einddoel dichterbij en is op zich al een sterk resultaat.

OOP

6	Deze pilot bracht veel betrokkenheid teweeg. Hiermee wordt het vervolg gemakkelijker.
Breda kan voortbouwen
op een ontwikkelde en versterkte netwerkstructuur.
2
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Belangrijke lessen uit dit pilot-traject:
•  Het marktmeestermodel biedt geen oplossing voor de korte termijn, de uitrol naar een
organisatie met voldoende invloed kan meerdere jaren in beslag nemen.
•  Bedrijven zitten zeer vaak in niet optimaal passend vastgoed. Als dit bekend is kunnen
optimalisaties op korte termijn worden gerealiseerd. Immers, als partijen met dergelijke
problemen elkaar weten te vinden, is een oplossing ook snel gevonden.
• Eigenaren hebben vaak weinig zicht op risico’s die samenhangen met eigendom van
vastgoed.
•  Ondernemersverenigingen richten zich primair op gebruikers; juist eigenaren van het
vastgoed zouden meer betrokken moeten zijn. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij
het structureren van een vereniging of bijvoorbeeld een BIZ (bedrijven investeringszone)
op een bedrijventerrein.
De komende tijd wordt op Emer-Noord in nauwe samenwerking met de grondeigenaren
verder vormgegeven aan de marktmeesterorganisatie. Het streven is een optimaal resultaat
voor iedere afzonderlijke eigenaar .
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Aanbevelingen
In Emer-Noord zijn de vooruitzichten voor een nog verdergaande parkmanagementorganisatie
onder de naam Marktmeester aanwezig. De intermediair heeft een cruciale rol gespeeld
tussen eigenaren enerzijds en bedrijvenvereniging en overheid anderzijds. Partijen vinden
het nuttig om deze aanpak voort te zetten en zijn bereid de geïnventariseerde knelpunten
op te lossen.
Aanbevelingen die als katalysator kunnen werken:
a. Eigenaren moeten meer nog dan gebruikers betrokken raken;
b.	Duidelijkheid creëren over wiewaarvoor verantwoordelijk is: overheid/eigenaar/gebruiker;
c.	WOM-status van de Marktmeester zou de financiële uitkomst sterk verbeteren (vrijstelling
omzetbelasting);
d.	Aandacht voor regionaal grond(prijs)beleid, voorkomen leegloop bestaande terreinen.

Aan het rijk willen de betrokkenen bij de evaluatie BIZ met nadruk
meegeven, dat in herstructureringsgebieden een BIZ opzetten
grote voordelen heeft, maar dat de eigenaren in zulke processen
nog te veel ontbreken. Juist in deze (herstructurerings-) gebieden
is het bestaand vastgoed vaak sterk verouderd en spelen eigenaren
dus een cruciale rol. De hamvraag luidt dan ook: Hoe kunnen we in
een mogelijke toekomstige BIZ de eigenaren beter betrekken bij
het tot stand komen en betalen van de BIZ?!

Het vervolg
Een van de ondernemers zei: “Parkmanagement, dat is gewoon professioneel acteren.
Bedrijven zijn professionals, dus dat moet ook gelden voor het beheer van het bedrijventerrein”.
Breda, gemeente, ondernemers en betrokken organisaties, gaan op die professionele
manier met elkaar verder en zorgen er voor, dat in de toekomst waardevermeerdering
wordt gecreëerd voor terreinen, bedrijven en de Gemeente Breda. Een visie op hoofdlijnen is
vastgelegd. Nu zijn de ondernemersverenigingen aan zet om zich te professionaliseren en
de richting te bepalen. Indien nodig moet de overheid faciliteren en bijsturen ook door
middel van wetgeving en of participatie.
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Bijlage 1
Op te leveren resultaten

Omdat de economie en de samenwerking op bedrijventerreinen steeds meer overgaat
in een netwerkorganisatie zijn de op te leveren producten aan personen gekoppeld en
via hen opvraagbaar.
De volgende producten zijn vanuit deze pilot in gang gezet en deels opgeleverd:
1	Rapport over juridische, organisatorische en fiscale aspecten van partnership
bedrijventerreinen (rapport is opgesteld en via de BOM beschikbaar,
JKrijgsman@bom.nl);
2	Minimale en maximale organisatiegraad en betrokkenheid bedrijfsleven voor overdracht beheer publieke ruimte, kwaliteitseisen van de organisatie en parkmanager,
(product wordt eind dit jaar opgeleverd rapport is op te vragen bij de Gemeente Breda,
hjl.van.der.corput@breda.nl);
3	Rapport parkmanagement met voorbeeld Convenant gemeente, BZW en ondernemersverenigingen, (rapport is beschikbaar en op te vragen bij de BZW Afdeling
Breda, franken@bzw.nl);
4	Benodigde externe ondersteuning op het gebied van parkmanagement, vastgoed
en organisatie, de rol van de intermediair (dit artikel is opvraagbaar bij Schraron
BV, sybrand@schrale.net);
5	Visie Buitenruimte, Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2020, samenwerking
West-Brabant,rapport is op te vragen bij de Gemeente Breda, aj.rook@breda.nl);
6	Samenwerkingsovereenkomsten parkmanagement, tussen ondernemersvereniging
en gemeente (overeenkomst is op te vragen bij de Gemeente Breda,
aj.rook@breda.nl of bij info@steenakker-breda.nl);
7	Programma van Eisen samenwerking areaalbeheer bedrijventerreinen, dit
document is via de Gemeente Breda beschikbaar hjl.van.der.corput@breda.nl);
8	Programma van eisen samenwerking veiligheid bedrijventerreinen (dit product
moet nog worden opgeleverd, aj.rook@breda.nl);
9	Partnershipzones, condities voor deelname: waardebepaling, eisen aan deelnemende bedrijven (de Brinkgroep heeft hiervoor een rekenmodel opgezet, meer info is
via de BOM verkrijgbaar JKrijgsman@bom.nl);
10	Opstellen van standaard huur/erfpacht contracten (deze vraag is deels in deze
rapportage verwerkt, meer info is via de BOM verkrijgbaar JKrijgsman@bom.nl);
11	Verkennen vermogensstructuur (EV-VV) en mogelijke financiering: met bank;
betrokkenheid belegger(s); betrokkenheid BHB; betrokkenheid gemeente (deze
vraag is deels in deze rapportage verwerkt, meer info is via de BOM verkrijgbaar
JKrijgsman@bom.nl);.
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Bijlage 2
Aanpak* parkmanagement gemeentebreed
Om het eerder toegelichte verzakelijkingproces goed te laten verlopen dient een aantal
basisvoorwaarden ingevuld te worden onder meer om het vertrouwen tussen de partijen te
vergroten. Hierbij wordt ingestoken op de bottom-up benadering, waarbij de gemeente
faciliteert waar nodig. Onder deze basisvoorwaarden vallen het opstellen en afsluiten van een
Bredabreed Convenant Bedrijventerreinen en het afsluiten van beheer- en uitvoeringsovereenkomsten openbare ruimte voor de bedrijventerreinen die dit willen. Ter illustratie: Steenakker en Emer kwamen hiervoor als eerste terreinen in aanmerking. Steenakker is hierbij
betrokken omdat dit een relatief jong bedrijventerrein is met een stevige parkmanagement
organisatie. Dit is het eerste Bredase terrein waarop de vereniging/de ondernemers zelf
bereid zijn om het beheer van de openbare ruimte op zich te nemen. Dit terrein dient dus als
proef en voorbeeld voor Emer en aansluitend ook andere bedrijventerreinen in Breda.
Voor een goed proces is communicatie van groot belang. Daarom is een gemeentebreed
platform bedrijventerreinen opgericht met voorzitters van de betreffende verenigingen,
uitgebreid met de gemeente, KvK en de BOM. De communicatie reikte verder dan formele
overleggen in bekende gremia. Er is ook veel gedaan in de richting van de achterban van
organisaties en alle relevante spelers (waaronder beleggers, ondernemers in de gebieden en
vastgoedeigenaren). Deze zijn zowel individueel benaderd, als via gezamenlijke bijeenkomsten,
nieuwsbrieven en pers.
Context:
Parallel aan de activiteiten op Emer-Noord is ingezet op een ander beheerconcept voor
Steenakker. Onder de naam ‘BIZ Steenakker’ ( Bedrijven Investerings Zone) is een organisatie ingericht die zorg draagt voor beheer en onderhoud, beveiliging, herkenbaarheid en
promotie. De ambities van deze organisatie zijn hoog: BIZ Steenakker wil het best georganiseerde en het best onderhouden bedrijventerrein van Nederland worden. De nieuwe
organisatie is mogelijk geworden doordat andere organisaties, waaronder de gemeente en
de Stichting Beveiliging Bredase Bedrijventerreinen, hun taken en geld willen overdragen
aan deze organisatie. De financiële bijdragen voor deze organisatie worden op een geheel
nieuwe manier geïnd, namelijk via de gemeentelijke OZB. De WOZ-waarde is de basis voor
de bijdrage van alle bedrijven, die daarmee nog maar één afdracht te betalen. En niet zoals
in het verleden aan de Stichting, de vereniging en de SBBB (Stichting beveiliging bedrijventerreinen Breda). Tegelijkertijd maakt dit systeem het onmogelijk dat er ‘free riders’ blijven
bestaan. Alle bedrijven op Steenakker hebben mogen stemmen over dit initiatief en de
meerderheid heeft gestemd waarvan meer dan 2/3 ‘ja’ heeft gezegd. Per 1 januari 2012 is
de nieuwe organisatie een feit en is een professionele parkmanager aan de slag gegaan om
zowel de organisatie en alle geplande activiteiten vorm te geven. Deze aanpak staat model
voor de gemeentebrede aanpak.
* Waar de verzakelijking hoofdzakelijk is gericht op het aanpakken van private delen van een bedrijventerrein,
richt het parkmanagement zich ook met nadruk op de publieke ruimte.
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Het Bredabrede convenant Bedrijventerreinen is eveneens gereed. In dit convenant is onder
meer vastgelegd dat:
• Bij verdere professionalisering van parkmanagement wordt begonnen met het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
• De gemeentelijke budgetten voor beheer en onderhoud aan de ondernemersverenigingen
zullen worden overgedragen, zodra aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan.
• Overige diensten bij de verdere professionalisering van parkmanagement betrokken worden
zodra partijen het eens zijn over de inhoud en de voorwaarden waaronder. Hierbij valt te
denken aan beveiliging, bewegwijzering en collectieve inkoop.
•  De organisatie deels decentraal, per ondernemersvereniging zal plaatsvinden, bijvoorbeeld
met betrekking tot: parkmanagement, beheer en onderhoud openbare ruimte, nieuwe
diensten ed.
• En deels centraal zal zijn, waar het gaat om kennisontwikkeling (onder andere ten aanzien van beheer en onderhoud), mogelijkheden voor verdere samenwerking en de wijze
waarop en het tempo waarin deze eventueel kunnen worden ingevuld.
•  De financiering door iedere ondernemersvereniging zelf wordt opgezet, met als mogelijke onderdelen: de verplichte deelname voor parkmanagement en de hoogte daarvan,
de gemeentelijke bijdrage voor beheer en onderhoud, de inkomsten en uitgaven zijn
voor het uitvoeren van overige diensten.
De organisatiestructuur is ziet er als volgt uit:

Gemeente

Convenant

PBB/BZW

Bestuurlijk/
ambtelijk

Coördinatie/Parkmanager
• Deskundigheidsbevordering
• Helpdesk
• Communicatie

Ondernemersvereniging per
terrein

Parkmanager
Per gebied

Beheer *
Onderhoud

Beveiliging
(SBBB, KVO)

Collectieve inkoop
(energie, afval, etc.)

Etc. (leegstand,
duurzaamheid,
personeel)
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Conclusies
De ondernemersverenigingen zijn het kloppend hart van de bedrijventerreinen. De gemeente,
BOM, BZW en KVK faciliteren hierbij de bedrijvenvereniging met kennis en initiëren indien
nodig projecten. Verder blijft de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte betrokken
bij de organisatie van bedrijventerreinen en heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in
het onderhoud van het terrein. Het beheer van het hele terrein is een gedeelde verantwoordelijkheid.
De bedrijvenverenigingen kiezen ervoor om in een netwerk van elkaars kennis gebruik te
maken zonder een entiteit op te richten zoals eerder wel bij de beveiliging van bedrijven
terreinen (stichting beveiliging bedrijventerreinen Breda) is gebeurd.
Door de positieve ervaringen van Steenakker en de actieve houding van de gemeente gaan
sommige bedrijvenverenigingen al individueel de gesprekken aan om beheertaken van de
gemeente over te nemen en verdere stappen te zetten in het professionaliseren van parkmanagement. De samenwerking, het verantwoordelijkheidsgevoel en het vertrouwen in
elkaar is tijdens dit proces gegroeid.

Promotie
Meer promotie van dergelijke resultaten zal leiden tot een grotere deelname aan bedrijfsverenigingen, meer bedrijven in dit gebied en uiteindelijk tot de beoogde nieuwe en sterkere
parkmanagementorganisatie. Bestuurlijk heeft Bedrijvenvereniging de Mark (waarin Emer
Noord en Hintelaken liggen) groen licht gegeven voor een procesaanpak om ook communicatie te intensiveren. Voor de promotie werd een apart traject opgestart. Dit heeft geleid
tot een marktconcept voor het bedrijventerrein Emer, Hintelaken, de Krogten. Trefwoorden
hierin zijn: diversiteit, uitstraling, betrokkenheid en onderscheid op het gebied van prijs,
functionaliteit, milieuruimte en personeel. Vanuit dit traject werd een actieplan opgesteld,
waaruit onderstaand enkele voorbeelden staan vermeld.
• Ontsluiting van het terrein op de noordelijke rondweg (gepland eind 2013); Verbetering
van de zichtbaarheid aan de westzijde (gepland in 2013);
• Versterking bedrijfsverenigingen en verhogen participatiegraad en financiën (2012);
• Nadere uitwerking communicatieplan met als eerste actie een groot billboard 2012 (zie
bijlage 3).
Er is nog veel te doen, zoals het aantrekken van nog meer nieuwe bedrijven voor de andere
percelen en de introductie van duurzame energie. Sterk resultaat is de recente vestiging
van nieuwe bedrijven, zoals Post NL (200 tot 300 fte) en Schenker (400 fte). Hiermee werd
aanzienlijk bijgedragen aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van dit gebied. En er is nog
voldoende ruimte voor meer nieuwe bedrijven. Deze resultaten en het positieve effect van
de pilot, inclusief het promotietraject, vergemakkelijken het vervolg: Breda kan voortbouwen
op een ontwikkelde en versterkte netwerkstructuur.
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kelingsmaatschappij (BOM) en BHB.

Gemeente Breda, Brabantse Ontwik-

Bedrijvenvereniging de Krogten;

Bedrijvenvereniging De Mark;

De uitwerking van de revitalisering
is een samenwerkingsverband van:
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> Groene golf Emerparklaan

> Ecologische zone

> Energieonderzoek

> Aanleg ontsluitingswegen

Activiteiten:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie
Noord-Brabant en de Gemeente Breda in het kader van OP-Zuid.

KAVELS TE KOOP

Bijlage 3

Project: Revitalisering
Emer-Noord / Hintelaken

Marktmeestermodel in Breda!
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COLOFON
Deze uitgave kwam tot stand op basis van het verslag van de pilot ‘verzakelijking bedrijventerreinen’,
opgesteld door NL RNT in nauwe samenwerking met Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
en Gemeente Breda.
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