
pagina 1 van 1

Hoe is het met het economisch klimaat in Breda?  
Economische Barometer 2019

Samenvatting resultaten, oktober 2019

De economische barometer van Breda geeft een beeld van de economische ontwikkeling in de Gemeente Breda. Vanuit 
diverse invalshoeken wordt gekeken naar de economische situatie van de stad. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
algemene economische verwachtingen, de situatie op de arbeidsmarkt, het vertrouwen in de economie en de vastgoed-
markt. Speciale aandacht wordt in deze editie besteed aan digitalisering in de Gemeente Breda en duurzaamheid.
  

Na een economische groei van 2,5% in 2018 blijft de economie 
in 2019 ook groeien, zij het in mindere mate. In de laatste CPB 
verwachtingen wordt de groei in 2019 geraamd op 1,5%. De  
onzekerheid met betrekking tot de CPB ramingen voor econo
mische groei, inflatie en werkloosheid is overigens aanzienlijk. 
Dit wordt onder meer ingegeven door onzekerheden omtrent de 
Brexit, handelsconflicten tussen de VS en onder andere China en 
door economische spanningen tussen Italië en de EU.

•  Het aantal banen in Breda is het afgelopen jaar sterk gegroeid. 
Naar verwachting groeit het aantal banen in 2019 verder met 
nog eens 1,4%. Ook het aantal startende ondernemers groeit.

•   Op de arbeidsmarkt heerst krapte en de werkloosheid daalt. 
Voor Breda wordt in 2019 een werkloosheidsniveau van 3,5% 
verwacht. Het tempo waarin de werkloosheid daalt, neemt 
volgend jaar wel duidelijk af.

•  Het vertrouwen in de economie daalt. Zowel producenten als 
consumenten hebben minder vertrouwen in de economie dan 
een jaar geleden. In februari 2019 wordt het consumenten
vertrouwen voor het eerst in jaren weer negatief.

•  Leegstand van zowel winkels, kantoren als bedrijven daalde in 
2018. De winkelleegstand daalt van 6,5% in 2018 naar 5,8% 
in 2019. De leegstand van kantoren is gedaald naar 14% en 
de leegstand van bedrijven naar 6%.

•  Digitalisering wordt steeds belangrijker. Het aantal snelle 
glasvezelaansluitingen in Breda is nog laag met 4,1% van de 
aansluitbare adressen.

•  De duurzaamheidsscore van Breda voor de Sustainable 
Develop ment Goals van de Verenigde Naties is dit jaar licht 
gedaald van 50,8 % in 2017 naar 49,4% in 2018.
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