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Gezamenlijk investeren in een schoon, goed onderhouden en veilig bedrijventerrein 

 
Bedrijventerrein Steenakker krijgt een vervolg op de bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) 
 
Er is  een groot draagvlak voor het continueren van de Bedrijveninvesteringzone (BIZ) 
Steenakker. De 2e  BIZ Steenakker gaat per 1 januari 2017 van start. Dit heeft de telling bij de 
notaris uitgewezen. 
 
Ruim 60 procent van de bedrijven op Steenakker heeft zijn stem uitgebracht en 90 procent daarvan is 
voor continuering van de BIZ. 
Door de Bedrijvenvereniging Steenakker  is dit jaar een verzoek ingediend bij de gemeente voor de 
continuering van de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers 
om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waaraan alle 
ondernemers in de BIZ-zone meebetalen. 
Ton van der List, voorzitter van BIZ-Steenakker: ”Het draagvlak is groter dan ooit, bijna alle 
ondernemers die wij hebben kunnen spreken zijn positief over de voortzetting van de BIZ voor de 
volgende 5 jaar. Ik ben blij met deze uitslag en tevreden over de goede samenwerking met de 
gemeente”. 
 
Wethouder Adank van Economische zaken: “De continuering van de BIZ is een positieve ontwikkeling  
voor Steenakker en  een mooi voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Breda”.  
 
Officiële draagvlakmeting 
Voor de instelling van een BIZ is een officiële draagvlakmeting nodig. Tijdens de draagvlakmeting 
kunnen ondernemers aangeven of zij voor of tegen de BIZ zijn. 
De uitslag moet aan drie criteria voldoen: 
De BIZ ontstaat alleen als tenminste 50% van de ondernemers stemt. Daarvan moet tenminste  2/3 
vóór stemmen en de voorstemmers moeten een hogere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de 
tegenstemmers. 
 
Positieve uitslag 
De gemeente Breda heeft in samenwerking met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ Steenakker 

tussen 29 november en 20 december 2016  de draagvlakmeting (stemming) georganiseerd.  

Een ruime meerderheid van de ondernemers is vóór de voortzetting van de BIZ.  
 
Het bestuur van BIZ Steenakker blijft werken aan een veilig en een goed onderhouden 
bedrijventerrein. Verder wil het bestuur werken aan een duurzame infrastructuur in synergie met het 
burgerinitiatief de Zonnewijde. 
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