
Bedrijven en gemeente werken samen aan  
milieumonitoring en preventie
Al geruime tijd werken bedrijven en gemeente Breda samen op 
bedrijventerrein Emer-Hintelaken. In 2000 startte Bedrijvenvereniging 
De Mark (BDM) samen met de gemeente en het bedrijfsleven het project 
Vitalisering met als doel het vestigingsklimaat op dit bedrijventerrein te 
verbeteren. Naast de aanpak van knelpunten in de bedrijfsomgeving is 
samenwerking georganiseerd op het gebied van Personeel&Organisatie, 
Telecommunicatie, PR/Communicatie en Milieu. In 2001 bleek uit 
een vooronderzoek dat er mogelijkheden waren voor collectieve 
milieuprojecten. BDM heeft vervolgens collectieve contracten afgesloten.

Kansrijke collectieve milieuprojecten op Emer-Hintelaken:
• collectief afvalcontract; • afvalpreventie- en hergebruik;
• collectief energiecontract; • energiebesparing.

Extra inspanningen zijn verricht om te komen tot afvalpreventie en 
energiebesparing. BDM heeft gezorgd voor de opzet en begeleiding van 
milieupreventiekringen om milieupreventieopties in kaart te brengen. Om 
bedrijven te motiveren, had de BDM meetbare resultaten nodig. Ook 
wilden de gemeente en de BDM weten of de inspanningen een bijdrage 
leverden aan de in de Milieuvisie gestelde doelen. De behoefte aan een 
monitoringinstrument was ontstaan.

De Provincie Noord-Brabant en het Projecten Innovatie Team (PIT) zijn 
gevraagd om ondersteuning te verlenen bij het opzetten van een plan 
voor monitoring. Er is gekozen voor de MKB-Milieubarometer van 
Stichting Stimular.

De MKB-Milieubarometer geeft een bedrijf inzicht in de te behalen 
milieuprestaties en – voordelen op verschillende thema’s, zoals 
bijvoorbeeld water en elektriciteit. Door jaarlijks te meten wordt 

duidelijk welke effecten bereikt zijn. Ook is het mogelijk bedrijven in een 
sector met elkaar te vergelijken. Zo wordt de ondernemer duidelijk in 
hoeverre zijn bedrijf afwijkt van het gemiddelde in die sector. Dat kan 
aanleiding zijn voor een kritische evaluatie en procesverbeteringen.

Gemeente Breda en de BDM wilden de samenwerking op langere 
termijn vastleggen in een convenant. Dit resulteerde op 15 september 
2005 in de ondertekening van een Convenant Duurzaam Ondernemen.

Om milieupreventie te stimuleren accepteert de gemeente Breda bij 
de handhaving het gebruik van de MKB-Milieubarometer. Bedrijven 
voldoen daarmee aan de registratieplicht van de Wet milieubeheer. 
Handhavers van de gemeente Breda worden momenteel door Stimular 
opgeleid om de MKB-Milieubarometer toe te passen. Met de opgedane 
kennis kunnen de handhavers bedrijven ook adviseren bij het treffen 
van preventieve maatregelen. Op basis van de opgedane kennis en 

Spijkstaal Elektro te Spijkenisse, Wim Heijboer, directeur
Spijkstaal Elektro werkt al sinds 1999 met de MKB-Milieubarometer.  
Toen verhuisde het bedrijf naar een nieuw bedrijfspand en wilde men 
graag weten welke besparingen de investeringen op zouden kunnen 
leveren. Sinds 1999 is de kostenbesparing opgelopen tot zo’n 30.000 euro 
per jaar, dit is 35% van de totale milieukosten! Er wordt fors op kosten 
bespaard, de milieubelasting is veel lager en veel van onze opdrachtgevers  
(o.a. autofabrikanten en defensie) eisen een concreet milieubeleid van hun 
toeleveranciers. 

Startbijeenkomst
De voorzitter van de Bedrijvenvereniging De Mark, Gerard Mötter, zegt 
trots dat zijn bedrijvenvereniging en de gemeente met dit unieke project 
met 20 bedrijven aan de slag gaan. 
‘Ik hoop dat dit een positief effect heeft op andere ondernemers.  
Milieu moet gaan leven, ook bij ons als ondernemers.’

Mevrouw A.M. van Blerck-Woerdman, wethouder milieu  
gemeente Breda:
‘De gemeente Breda maakt zich sterk voor een duurzame samenleving. 
Daarom werkt de gemeente samen met bewoners, maatschappelijke 
organisaties, Platform Duurzaam Breda, instellingen en bedrijven. De 
Milieuvisie van Breda tot 2015 is totstandgekomen met medewerking 
van veel Bredanaars. Samen hebben zij ruim 100 ideeën ingebracht om 
Breda leefbaarder en duurzamer te maken. Daarbij horen activiteiten 
en projecten die we gezamenlijk aanpakken. Een daarvan is ‘Duurzaam 
Ondernemen’. Bedrijvenvereniging De Mark heeft de aanzet gegeven tot 
dit samenwerkingsproject. Samen met de bedrijvenvereniging hebben 
we gezocht naar een innovatieve aanpak van Duurzaam Ondernemen. 
We hebben meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven gelegd en de 
gemeente blijft wat betreft handhaving meer op afstand. De maatregelen 
die voor het project worden getroffen, hebben betrekking op thema’s in het 
kader van de Wet milieubeheer en Duurzaam Ondernemen: bijvoorbeeld 
energiebesparing, afvalpreventie en vervoerpreventie. Iedereen met goede 
ideeën voor een duurzaam Breda verdient onze aandacht!’

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Milieu Overleg Lokale 
Overheden (MOLO), werkgroep duurzame bedrijventerreinen nummer 2
In het kader van het project “Koplopers in Noord-Brabant”  
komen er meer nieuwsbrieven uit.

Contactpersoon
Paul van Dijk, Provincie Noord-Brabant, tel: (073) 680 84 46
email: PvDijk@brabant.nl 

Tekst 
Trans4 Den Bosch, Transconcept Den Bosch

wethouder mevr. Van Blerck-Woerdman 
met de deelnemende bedrijven te Breda
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MKB-MILIEuBAROMETER:
MILIEuMONITORING 
EN PREVENTIE OP 
BEDRIjVENTERREINEN
Koplopers van BraBanT nummer 2

ervaring kan het pilotproject in de toekomst worden opgeschaald. 
Als de eerste resultaten bekend zijn, zal de gemeente besluiten of het 
gebruik van de MKB-Milieubarometer en de methode van handhaving 
fasegewijs breder zal worden ingezet op andere bedrijventerreinen in 
Breda en mogelijk naar andere milieuthema’s.

Ook de gemeente Deurne en de Stichting Duurzame Bedrijventerreinen 
Deurne zijn aan de slag gegaan met stimulerende bedrijfsbegeleiding 
met de MKB-Milieubarometer. De Provincie heeft het contact gelegd 
tussen Breda en Deurne om uitwisseling van kennis en ervaring te 
laten plaatsvinden over handhavingstrategieën, samenwerking tussen 
gemeente en bedrijven en het monitoringsinstrument zelf. De aanpak 
op beide terreinen is verschillend, maar het doel en de fasering in de 
tijd zijn gelijk. Het verschil in aanpak maakt het leereffect des te groter. 
De projecten in Breda en Deurne vormen een pilot op het gebied van 
milieumonitoring met de MKB-Milieubarometer op bedrijventerreinen.  
De Provincie zal de ervaringen en resultaten communiceren met andere 
gemeenten en bedrijventerreinen in Noord-Brabant.

voorbeeld van mogelijke resultaten: 
Benchmarking in de grafische industrie

Milieubelasting per medewerker (fte) (referentiejaar = 100)

MKB-MILIEuBAROMETER: MILIEuMONITORING EN 
PREVENTIE OP BEDRIjVENTERREINEN
Doelstellingen
• Vermindering van de milieubelasting.
• Verbreden kennis van bedrijven, vergunningverleners en handhavers over 

thema’s als veiligheid, milieuwet- en regelgeving en duurzaam ondernemen.
• Betere relatie tussen bedrijven en gemeentelijke handhavers.
• Meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven en handhaving gemeente 

op afstand. 
• Invulling geven aan de Verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer.

Trigger
Gemeenten, bedrijvenvereniging en MKB-bedrijven werken samen aan milieu-
monitoring en preventie op bedrijventerreinen, ondersteund door Stichting Sti-
mular. Een gecombineerde aanpak van het stimulerende en regulerende spoor.

realisatietermijn
september 2005 – juni 2007

Betrokken partijen en eventuele contactpersonen
Bedrijvenvereniging De Mark
Peter Schuitmaker (BBO&F), 076 – 522 23 47
Gemeente Breda afdeling Leefomgeving
Henriëtte Stoop, 076 – 529 45 18
Stichting Duurzame Bedrijventerreinen Deurne
Wim van Lith (PenP Adviesgroep), 040 – 255 33 77
Gemeente Deurne
Serge van den Berg, 0493 – 387 432
Stichting Stimular
Marc Herberigs, 010 – 238 28 28
Provincie Noord-Brabant
Ivette van der Linden 073- 680 8445
Projecten Innovatie Team
Rob de Groot, 073 – 680 68 85

meer informatie
www. milieubarometer.nl, www.duurzaammkb.nl,  
www.demark-breda.nl, www.sdbd.nl

Voorbeeld van mogelijke resultaten:
Benchmarking in de grafische industrie
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