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Notitie Vestigingenregister 

Datum : 31 oktober 2013 
Contactpers. : J. de Crom 
Telefoon : 076-5027221 
E-mail : jack.decrom@west-brabant.eu 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Bijgaand ontvangt u de rapportage van de Werkgelegenheidsenquête 2013, die jaarlijks in opdracht 
van de Regio West-Brabant, door de afdeling Onderzoek S Informatie van de gemeente Breda, wordt 
uitgevoerd. Provincie Noord-Brabant en LISA zijn medefinancier van dit onderzoek. 

Per gemeente zijn de meest relevante gegevens in factsheets verwerkt. De gemeentelijke gegevens 
worden vergeleken met het regionale gemiddelde. Deze factsheets maken onderdeel uit van de 
bijgevoegde rapportage. 

Door de enquête wordt tevens een kwalitatief hoogwaardig (digitaal ontsloten) Vestigingenregister 
verkregen. De contactambtenaren van iedere gemeente hebben reeds de beschikking over dat 
Vestigingenregister (VR+). 

Het "tabellenboek", waarin alle gegevens per gemeente zijn opgenomen, de rapportage en de 
afzonderlijke factsheets kunnen ook worden ingezien en gedownload via de speciale website van de 
Werkgelegenheidsenquête: http://wge.west-brabant.eu 

De resultaten van de Werkgelegenheidsenquête en het daaruit voortvloeiende Vestigingenregister 
bieden, zowel lokaal als regionaal, de basis voor de uitwerking van lokaal en regionaal beleid en 
uitvoering op sociaaleconomisch gebied. Bij dit schrijven treft u een notitie aan, waarin een beeld 
wordt gegeven van de gebruiksmogelijkheden van dit Vestigingenregister. 

Hoogachtend, 

C. Budding 
Programmamanager Sociaal Economische Zaken 

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur 
Tel: (076) 502 72 00 
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Vestigingenregister RWB: 

Basis voor beleid en uitvoering op sociaal-economisch terrein 

Als je wilt weten waar de horecabedrijven zijn gevestigd, of je wilt weten welke bedrijven er zijn op een 
bedrijventerrein, dan kun je het vestigingenregister van het RWB raadplegen. Stel de afdeling Milieu 
doet bodemonderzoek en moet een weg afsluiten. Dan wil je de bedrijven informeren. Of de 
brandweer wil alle horecazaken in een bepaald gebied op brandveiligheid controleren. Maar ook op 
vragen, zoals hoe heeft de werkgelegenheid zich de afgelopen jaren ontwikkeld of hoeveel startende 
ondernemingen zijn er elk jaar, kan het vestigingenregister antwoord geven. Het vestigingenregister 
geeft kortom een actueel en betrouwbaar beeld van bedrijven en instellingen naar een groot aantal 
kenmerken. Daarmee kunnen we ook antwoord krijgen op vragen, als Wat zijn economische 
successectoren in de gemeente? Waar zit de groei? Welke sectoren dreigen in problemen te raken, 
etc. 

Het Regionale Vestigingenregister is een databestand met gegevens over alle bedrijven en 
instellingen in West-Brabant. De kerngegevens per vestiging zijn adresgegevens, werkgelegenheid en 
economische activiteit. Het register vormt de basis voor het werkgelegenheidsonderzoek, economisch 
onderzoek en andere vormen van onderzoek. Daarnaast is het de basis voor correspondentie met 
vestigingen in West-Brabant. Door de koppeling met Google Earth kan de informatie verbonden 
worden met locaties in de stad. Daarmee wordt gelijk een ruimtelijk overzicht verkregen hoe een 
bepaald type bedrijven over de gemeente verspreid is. Met Streetview kan gelijk ingezoomd worden 
op de locatie van een bedrijf. 

De afdeling O&l van gemeente Breda beheert het Regionale Vestigingenregister voor West-Brabant 
met als doel het actueel en correct te houden. Dit jaarlijkse onderzoek wordt gehouden, in opdracht 
van het RWB, onder alle bedrijven, instellingen en vrije beroepen in de 18 gemeenten van de regio 
West-Brabant. 

In Nederland zijn er in totaal 23 Regionale Vestigingenregisters. Het LISA is de landelijke 
overkoepelende organisatie die de 23 registers aan elkaar koppelt. Daarmee is LISA hét basis
bestand voor sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek in Nederland. 

Om de kwaliteit van het register te waarborgen monitort het LISA jaarlijks de 23 registers op 24 
kwaliteitsindicatoren. Voor de gebruikers van de informatie is het immers van belang dat ze over 
betrouwbare en goede informatie kunnen beschikken. Uitkomst van deze kwaliteitsmonitor is, dat in 
2010 West-Brabant het beste vestigingenregister van Nederland is. Deze titel ontvangen wij nu voor 
het tweede jaar op rij en voor de derde keer in totaal. Het Vestigingenregister West-Brabant 
prolongeert dus deze mooie titel. 

Waarin onderscheidt het vestigingenregister zich van de Kamer van Koophandel? In het 
vestigingenregister van RWB zijn ook de non-profit instellingen opgenomen. Daarmee geeft het een 
totaalbeeld van de werkgelegenheid. De vestigingen worden jaarlijks gecontroleerd op volledigheid, 
daarmee wordt voorkomen dat lege bv's, bedrijven die nog wel bij de KvK zijn meegeteld maar 
bijvoorbeeld al eerder hun economische activiteit hebben gestaakt, etc. worden meegeteld. Tot slot 
bevat het RWB-register van verschillende gemeenten gebiedsindelingen, waardoor ontwikkelingen per 
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bedrijventerrein, winkelcentrum, etc. gevolg kunnen worden. De laatste informatie is nog niet voor alle 
gemeenten optimaal, maar met de invoering van de BAG beschikken gemeenten over XY-
coördinaten van alle objecten, waarmee de gebiedsinformatie verder verbetert kan worden. 

Voor welke beleidsdoelen kunnen de data uit het vestigingenregister zoal worden gebruikt? Uit de vele 
toepassingsmogelijkheden enkel voorbeelden: 

» Planning van bedrijfs- en kantoorlocaties, data geven inzicht in de verhuispatronen van 
bedrijven en instellingen en de vestigingsplaatsfactoren die momenteel van gewicht zijn. 

» Ontwikkeling werkgelegenheidsbeleid. Als basis daarvoor kunnen 
werkgelegenheidsprognoses gemaakt worden, nationaal, maar ook op regionaal of lokaal 
niveau 

« Ontwikkeling startersbeleid. Welke trends zijn er in de bedrijfssectoren waarin veel starters 
actief zijn; hoeveel werkgelegenheid wordt er per sector gecreëerd. 

» Ontwikkeling economisch beleid voor specifieke sectoren zoals de Creatieve industrie, 
Kennisintensieve bedrijvigheid, ICT, R&D. 

« Milieubeleid, o.a. door inzicht in werkgelegenheid per milieuzone, hinderwetcategorieën, 
basismateriaal voor geluidscontouren 

» Verkeers-en vervoersbeleid. Verschuivingen in werkgelegenheid en bedrijven per locatie 
leveren hiervoor belangrijk basismateriaal. 

« Toerisme- en recreatiebeleid, op basis van gesignaleerde trends bij starters en 
bedrijfsbeëindigingen 

» Beleid op het terrein van externe veiligheid, inschatting van economische risico's bij 
calamiteiten, bijv. bij overstromingen; data als basis voor risico-kaarten 


