Een jaar in cijfers....
In dit Economisch Beeld van Breda
worden de cijfers uit 2019 op
een rij gezet. De economie groeit
in 2019. Het groeitempo neemt
wel af. Conclusie: 2019 is een
overgangsjaar. Op meerdere fronten
is een afnemende groei zichtbaar.

O&I, maart 2020
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ECONOMIE GROEIT
IN 2019, MAAR
MINDER HARD DAN
IN EERDERE JAREN

ECONOMISCH
BEELD
BREDA

2019

INLEIDING
Het economische beeld van Breda geeft een beeld van de
economische ontwikkeling in de gemeente Breda in het
algemeen en in het bijzonder op de thema’s die centraal
staan in de actuele economische visie. Breda zet de komende
jaren volop in op ‘de kracht van toegepaste innovatie’,
‘ondernemen met lef’ en ‘verrassende stad’. Vanuit diverse
invalshoeken wordt gekeken naar de economische situatie
van de stad. Hoe staat de stad ervoor in 2019.
Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de algemene
economische situatie, de situatie op de arbeidsmarkt, het
vertrouwen in de economie en de vastgoedmarkt.
In deze editie ligt het zwaartepunt op ‘ondernemen met lef’
en wordt aandacht besteed aan de impact van digitalisering
en duurzaamheid voor (MKB) ondernemers.
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GEEN BAROMETERSTAND VOOR 2020
Normaal gesproken wordt in maart van ieder jaar de stand van
de Economische Barometer voor het huidige jaar vastgesteld.
Dit jaar is dat anders. Het coronavirus heeft een grote impact
op de maatschappij. Ook het effect op de economie zal fors
zijn. Hoe groot precies is op dit moment - medio maart 2020 niet te overzien. Daarom is er dit jaar voor gekozen om sec de
realisatiecijfers over 2019 te presenteren.

In de jaren 2014-2018 is de economie gegroeid met
gemiddeld meer dan 2% per jaar. In 2019 is de economische
groei iets lager uitgekomen, namelijk 1,7%.
De wereld staat op zijn kop. Voorspellingen voor 2020 zijn
op dit moment niet te maken. Daarom is er in deze editie
2020 voor gekozen om ons te beperken tot het publiceren
van de realisatiecijfers over 2019. Dat geeft duidelijkheid
over de realisatie en maakt het mogelijk om in een (iets)
later stadium meer gefundeerde prognoses op te stellen.
•	
Het aantal banen in Breda is de afgelopen jaren sterk
gegroeid. In 2019 was de banengroei 1,5%. Het aantal
startende ondernemers blijft groot.
•	
De arbeidsmarkt in 2019 was krap. Vooral voor technische
en ICT-beroepen. Op het gebied van Transport, Logistiek,
Openbaar bestuur, Veiligheid en Juridische zaken is sprake
van een gemiddelde spanning (noch krap noch ruim).
•	
Het vertrouwen in de economie daalt. Zowel producenten
als consumenten hebben duidelijk minder vertrouwen in
de economie dan een jaar geleden.
•	Leegstand
	Na twee jaar van daling is de winkelleegstand in Breda in
2020 (peildatum 1/1) fors gestegen. Dat komt onder meer
door het vertrek van Hudsons Bay. In 2020 staat 8,3% van
de winkels leeg, in 2019 was dit nog 5,8%.
	De leegstand van kantoren en bedrijven daalt.

•	Digitalisering wordt een steeds belangrijker element in
de samenleving. In het masterplan digitalisering wordt de
digitaliseringsopgave voor de stad nader uitgewerkt langs
4 lijnen: connectiviteit (hardware), innovatie (software),
educatie (mindware) en uitwisseling (orgware). Voor
bedrijven krijgt dat vorm door projecten op het gebied
van innovatie, digitalisering, menselijk kapitaal (het
beschikbaar hebben van voldoende personeel met de
juiste technische en digitale vaardigheden).
•	
Het aantal snelle glasvezelaansluitingen in Breda is ten
opzichte van 2018 sterk gegroeid. Van 4,1% in 2018 naar
9,0% in 2019.
• De duurzaamheidsscore van Breda voor de Sustainable 		
	Development Goals van de Verenigde Naties komt in
2019 uit op 50,0%. Dat is een toename ten opzichte van
2018 (49,4%) maar nog niet terug op het niveau van 2017
(50,8%).
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SAMENVATTING
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WERKGELEGENHEID
Totaal aantal banen (inclusief uitzendbanen)
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AANTAL ÉÉNPERSOONSBEDRIJVEN NEEMT ZEER
STERK TOE
De groei van het aantal vestigingen en de
werkgelegenheid in Breda wordt voor een groot
gedeelte veroorzaakt door een toename van het aantal
éénpersoonsbedrijven. Van 2018 naar 2019 is deze groei
zelfs gelijk aan bijna 26%. Bij de allergrootste bedrijven
zien we een terugloop in werkgelegenheid van 2%.

Bron: Regionale werkgelegenheidsenquête, bewerking O&I Gemeente Breda

Werkzame personen (wp) en vestigingen naar grootteklasse

STIJGING WERKGELEGENHEID IN BREDA VLAKT AF
In 2019 is de werkgelegenheid met 1,5% gegroeid. Dat is
iets minder dan de jaren ervoor. Met een groei van ruim
1.600 banen in 2019 komt het totaal aantal banen in de
gemeente per 1 april 2019 uit op 109.570.
Ter vergelijking: in Brabant groeide de werkgelegenheid in
2019 gemiddeld met 2,5%. In Rotterdam met 1,8%.
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Bron: Regionale werkgelegenheidsenquête, bewerking O&I Gemeente Breda
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Werkgelegenheid naar sector
Gezondheids- en welzijnszorg
Advisering, onderzoek,
special. zakelijke dienstverlening

SECTOR GEZONDHEIDS- EN
WELZIJNSZORG KOPLOPER
WERKGELEGENHEID

1875
910

Detailhandel
Groothandel

191

Onderwijs

765

Verhuur van roerende goederen,
overige zakel. dienstverl.

1458

Industrie

204

Openbaar bestuur, overheidsdiensten,
sociale verzekeringen

1621
504

Vervoer en opslag
Bouwnijverheid

234

Logies-, maaltijd- en
drankverstrekking

397
1324

Informatie en communicatie
Cultuur, sport en recreatie

327

Financiële instellingen

225

Overige dienstverlening

950

Landbouw, bosbouw en visserij
49
Productie, distributie, handel
in elektriciteit en aardgas
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Bron: Regionale werkgelegenheidsenquête, bewerking O&I Gemeente Breda
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De sector Gezondheids- en
welzijnszorg groeit (+1.150
banen) en behoudt met
afstand zijn koppositie met
17.500 banen. De sterkste
stijgers sinds 2011 wat betreft
werkgelegenheid zijn de sector
Advisering, onderzoek en
speciale zakelijke dienstverlening
(+1.875 banen) gevolgd door
de sector Verhuur van roerende
goederen, overige zakelijke
dienstverlening (+1.460 banen).
De grootste daler in de periode
2011-2019 is de sector Openbaar
bestuur, overheidsdiensten en
sociale verzekeringen (-1.620
banen). Ook de sector Financiële
instellingen laat een sterke
daling zien (-950 banen).
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Totaal aantal banen speerpuntsectoren (inclusief uitzendbanen)

WERKZAME
PERSONEN

2015
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CREATIVITEIT & TOEGEPASTE TECHNOLOGIE

2019

Creativiteit
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Toegepaste
technologie

5.740

5.560
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5.520
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20.620

20.990

21.790

0,5%
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(Faciliterende)
kennisdiensten
Totaal toegepaste
technologie en
creativiteit
Stijging

De speerpuntsectoren creativiteit & toegepaste
technologie laten het afgelopen jaar een
bovengemiddelde groei zien. In 7.230 vestigingen
werken 21.790 personen.

Aantal starters per jaar in Breda

AANTAL STARTERS GESTABILISEERD
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Het aantal starters is in 2019 nauwelijks toegenomen
ten opzichte van vorig jaar. Er was slechts sprake van
een groei van krap 2%. Van deze 2.450 startende
bedrijven is het leeuwendeel éénpersoons bedrijven.
De meeste bedrijven starten in de sector Advisering,
onderzoek en specialistische dienstverlening gevolgd
door Detailhandel en Gezondheids- en welzijnszorg.
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Bron: Regionale werkgelegenheidsenquête, bewerking O&I Gemeente Breda
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ARBEIDSMARKT
Het aantal werkzoekenden zonder dienstverband is in 2019 met ruim
7% afgenomen. In 2017 daalde het aantal werkzoekenden zonder
dienstverband nog met 18%. Het werkloosheidspercentage in Breda is
licht gedaald: van 3,7% in 2018 naar 3,6% in 2019.
Het aantal ontstane vacatures is in 2019 licht afgenomen, maar blijft nog
wel op een hoog niveau.

Vacatures en werkloosheid in Breda
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WERKLOOSHEID DAALT LICHT
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Bron: UWV, CBS, CPB & DNB (Bewerking door O&I gemeente Breda)
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KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT BLIJFT HOOG
In de periode 2011-2014 was door de economische
laagconjunctuur nog sprake van een ruime arbeidsmarkt. Vanaf
2018 is sprake van een krapte op de regionale arbeidsmarkt.
Een op de vijf bedrijven had in 2019 in Nederland te kampen
met een personeelstekort.

De ontstane krapte op de arbeidsmarkt verschilt sterk per
beroepsgroep. Zo is de regionale arbeidsmarktsituatie voor
technische- en ICT beroepen krap. Voor beroepen op het
gebied van Transport, Logistiek, Openbaar bestuur, Veiligheid
en Juridische zaken is sprake van een gemiddelde spanning.

Spanningsindicator arbeidsmarkt

Krappe arbeidsmarkt

Gemiddeld
(noch krap, noch ruim)
Ruime arbeidsmarkt
2017

2018
bedrijfseconomisch- administratief
ICT beroepen
technisch
zorg en welzijn

Bron: UWV & CBS, bewerking door O&I Gemeente Breda
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2019
commerciëel
openbaar bestuur, veiligheid en juridisch
transport- en logistiek

NEDERLANDS PRODUCENTENVERTROUWEN DAALT

Producentenvertrouwen

De CBS indicator van het (Nederlandse)
producentenvertrouwen is dalende. Het vertrouwen
van de ondernemers bereikte in februari 2018 de
hoogste waarde (10,9) van de afgelopen vijf jaar.
Vanaf dat moment treedt een dalende trend op.
Het producentenvertrouwen toont vooral het
afgelopen anderhalf jaar een neerwaartse lijn. Lag het
producentenvertrouwen in april 2019 nog op een 6,7.
Begin 2020 bedraagt de score 2,5.
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Consumentenvertrouwen Nederland & Breda
35

BREDASE CONSUMENTENVERTROUWEN DAALT EN IS
IN 2019 NEGATIEF
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VERTROUWEN IN DE ECONOMIE
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Het consumentenvertrouwen laat zien in hoeverre
consumenten vertrouwen hebben in de toekomst.
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Het consumentenvertrouwen daalt sterk ten opzichte van
een jaar eerder. In december 2018 was de stand van het
consumentenvertrouwen in Breda 7, in december 2019
is de stand -7. Het consumentenvertrouwen op landelijk
niveau laat eenzelfde dalende ontwikkeling zien.

Bron: CBS & O&I Gemeente Breda
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OORDEEL ECONOMISCH KLIMAAT STERK
NEGATIEF EIND 2019
Het consumentenvertrouwen wordt samengesteld
uit het vertrouwen in het economisch klimaat
(mening over de economische situatie) en de
koopbereidheid (mening over de financiële
situatie en of het een gunstige tijd is voor het
doen van grote aankopen).
Over het economisch klimaat is de Bredase
consument in 2019 duidelijk somberder dan in
de jaren daarvoor. Zo is het oordeel over het
economisch klimaat in december 2019 behoorlijk
negatief geworden (-15). Een negatief getal
betekent dat er meer mensen een verslechtering
verwachten dan een verbetering. Bredanaars zijn
vooral negatief over het verwachte economisch
klimaat in de komende 12 maanden.

Ook de koopbereidheid blijft negatief. Vooral de
mening van de Bredase consument over zijn/haar
financiële situatie in de komende 12 maanden is
negatief.
Het Nederlandse consumentenvertrouwen laat
soortgelijk beeld zien.

Opbouw consumentenvertrouwen Breda
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Bron: CBS & O&I Gemeente Breda
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WINKELLEEGSTAND IN BREDA FORS
GESTEGEN

Winkelleegstand (% winkelverkoopvloeroppervlak per 1 januari)
12%
10%
8%
6%

8,3%

8,7%
6,6%

4%

7,1%

7,3%
6,5%

5,8%

Gemiddelde van gemeenten met > 100.000 inwoners
Breda

2%
0%
2014

2015

Bron: Locatus leegstandsrapport

2016

2017

2018

2019

2020

Na een tweejarige daling in de winkel
leegstand van Breda is deze het laatste jaar
fors gestegen. Op 1 januari 2020 staat 8,3%
van de winkelmeters leeg, op 1 januari 2019
was dit nog 5,8%.
Breda zit hiermee iets boven het gemiddelde
van gemeenten met 100.000 inwoners of
meer van 7,7%. Het aantal leegstaande
panden is gestegen van 171 panden in 2019
naar 211 panden per 1 januari 2020.
Onlangs nog sloot Hudson’s Bay haar deuren
in de Bredase binnenstad, waarmee een extra
opgave van 18.000 m2 leegstand en nieuw in
te vullen vastgoed is ontstaan. In totaal staat
er circa 30.000 m2 leeg.
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VASTGOED
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Aantal verkooppunten & aantal m2 WVO
58
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GROEI VAN HET AANTAL HORECAPANDEN

14.048
17.120

Detailhandel overig
Vrije tijd

68.845

Dagelijks

358
68.879

Mode en Luxe
In/Om huis

311
190.691

De groei van het aantal m2 WVO in de horeca houdt
ook dit jaar aan. Per januari 2020 waren er in de
Gemeente Breda 583 horecazaken. Dat zijn er 20 meer
dan in 2019. De verdeling van het aantal panden en
aantal m2 WVO naar type horeca blijft onveranderd. De
categorie Restaurant telt 201 panden en neemt ook het
grootst aantal m2 in beslag (27.687 m2). Daarna volgen de
categorieën Fastfood (169 panden) en Café (166 panden).

271
Bron: Locatus

Totaal aantal
verkooppunten

WVO (m2)

Horeca in Breda: verdeling winkelverkoopvloeroppervlak 2020

MODE & LUXE MEESTE VERKOOPPUNTEN;
IN/ OM HUIS MEESTE M2 WVO
(WINKELVERKOOPVLOEROPPERVLAK)
De meeste verkooppunten in de Bredase Retail zijn
gericht op Mode & Luxe (358 verkooppunten) en
dagelijkse boodschappen (311 verkooppunten). Wat
betreft het winkelverkoopvloeroppervlak is de branche
In/Om huis het grootst. Dit wordt veroorzaakt door het
relatief grote aantal m2 WVO per verkooppunt. In totaal
is er in Breda 359.583 m2 aan WVO.
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Bron: Locatus
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De vastgoedwereld blijft in beweging. De druk op de
woningmarkt is onverminderd hoog en veel mensen
zijn in Breda op zoek naar ruimte om te wonen, te
werken of te recreëren. Tegelijkertijd staat in Breda
ook nog steeds vastgoed leeg: van agrarische locaties
(VAB’s), maatschappelijk- , militair- en religieus
vastgoed tot kantoren, winkels en bedrijven.
In de afgelopen jaren is een gestage daling
zichtbaar van het aantal m2 dat leegstaat in Breda.
Er wordt dan ook met spanning gewacht op de
leegstandscijfers per 1/1/2020 om te zien of deze lijn
zich voor kantoren en bedrijven ook verder doorzet.

Meer informatie is te vinden via de website
www.erfgoed.breda.nl/nieuws/on-benut-breda of
via social media, Instagram [On]Benut Breda en
Twitter @transformatieBr.
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BLIJFT LEEGSTAND KANTOREN EN BEDRIJVEN
DALEN?

Leegstand bedrijven & kantoren
25%

Leegstand blijft onze aandacht houden. Daar
waar geen zicht is op een nieuwe invulling zijn
er mogelijkheden voor tijdelijke initiatieven. In
sommige gevallen krijgen bestaande gebouwen een
nieuwe invulling en/of functie. Hierdoor wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan een meer circulaire
economie. In Breda zijn de afgelopen jaren mooie
voorbeelden gerealiseerd.
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Bron: WOZ basisregistratie, voorraad en administratie leegstand
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DIGITALISERING

14

In 2019 is hard gewerkt aan het masterplan digitalisering
voor de Gemeente Breda. Digitalisering wordt een steeds
belangrijker element in de samenleving. Medio 2020 wordt
het masterplan vastgesteld. In dit masterplan wordt de
digitaliseringsopgave voor de stad nader uitgewerkt langs
4 lijnen: connectiviteit (hardware), innovatie (software),
educatie (mindware) en uitwisseling (orgware).

Het West-Brabantse MKB-programma bestaat uit
7 projecten en richt zich op innovatie (door ondenemers
te koppelen aan creatieve ondernemers), digitalisering
(breed aanbod aan workshops, events, kennisuitwisseling en
trainingen) en menselijk kapitaal (projecten die zich richten
op het beschikbaar hebben van voldoende personeel met
de juiste technische en digitale vaardigheden).

Voor veel bedrijven zijn de huidige (traditionele)
businessmodellen niet voldoende toekomstbestendig.
Om (MKB) ondernemers die hiermee worstelen te
ondersteunen, heeft een groot aantal partijen in WestBrabant eind 2019 een MKB-deal gesloten. Deze deal zet
in op vernieuwing van het MKB en ondersteunt bedrijven
in het ontwikkelen van toekomstbestendige strategieën en
verdienmodellen.

Meer informatie over de MKB-deal is te vinden op
www.rewin.nl

GLASVEZELNETWERK
Het aantal aangesloten adressen op het glasvezel
netwerk in Breda is het afgelopen jaar snel toegenomen
van 4,1% in 2018 naar 9,0% per 1-1-2020.
In het buitengebied is het aantal aangesloten adressen
nog iets hoger, namelijk 9,7%.

DUURZAAMHEID
De duurzaamheidsscore geeft een beeld van de
mate waarin een gemeente voldoet aan de 17
Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties. Voor ieder onderdeel kan een score van
0% tot 100% worden behaald. Een score van 100%
betekent dat volledig voldaan wordt aan de betreffende
doelstelling. Breda scoort in 2019 een gemiddelde
totaalscore van 50,0% (2018: 49,4% 2017: 50,8%).
De gemiddelde totaalscore in Nederland ligt net iets
boven de 50%.

50,0%

Gebouwde omgeving

CO uitstoot in Breda
2

Industrie, Energie, Afval en Water
Landbouw, bosbouw en visserij
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De klimaatopgave van Breda is groot. Doelstelling
is daarbij dat Breda in 2044 CO2-neutraal is. Dat
gaat gebeuren door 50% energie te besparen en
de rest duurzaam op te wekken. Om dit te halen
is het plan om 2.700 woningen per jaar gasloos
en energiezuinig te maken. Ook wordt er volop
ingezet op het duurzaam opwekken van energie.
Gebouwde omgeving
Per wijk wordt hiervoor een wijkenergieplan
Industrie, Energie, Afval en Water
opgesteld. Een belangrijke stap hierin in is de
Landbouw, bosbouw en visserij
verduurzaming van het eigen woning bezit. Eind
2020 zijn de windmolens langs de A16 gereed.
Ook worden in de visie op zonne-energie plaatsen
en voorwaarden aangegeven voor zonnevelden.
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Bron: Telos duurzaamheidsmonitor
(via www.waarstaatjegemeente.nl)

2018

Sinds 2014 is de CO2-uitstoot in Breda met 6%
gedaald.
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Bron: RWS, bewerking O&I, (*) voor gebouwde omgeving 2018 nog geen cijfers beschikbaar
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS BREDA
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Breda scoort goed op de doelstellingen Schoon
drinkwater en waterkwaliteit (72%) en Veilige en
duurzame steden (65%). Op economisch gebied scoort
Breda voor de doelstelling Economische groei en
fatsoenlijk werk 46%. Op het gebied van Innovatie en
duurzame infrastructuur scoort Breda 52%.
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