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1.

Opening
Peter Roos opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is vooraf geen agenda
verzonden i.v.m. de verhuizing en ICT perikelen van het regiokantoor van Bouwend
Nederland. Er wordt een korte voorstelronde gemaakt.

2.

Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 17-10-2016
Bouwend Nederland geeft een korte toelichting op innovatie traject met de provincie Noord
Brabant. Dit programma was nagenoeg gereed echter heeft men besloten om Verslag wordt
aangenomen. O.a. met gedeputeerde Christophe van der Maat wordt er bekeken hoe men
hier invulling aan zal gaan geven.
BNL kent inmiddels een overleg met de Waterschappen in de regio zuid. De aanwezige
gemeenten geven aan periodiek overleg te voeren met de waterschappen op zowel beleid
als op het gebied van uitvoering. Men vraagt zich af of het overleg van BNL gecombineerd
kan worden met gemeenten. Op zich is dit mogelijk echter wordt de tafel dan wel erg groot.
Het idee is ingebracht bij het waterschap overleg. Zij hebben aangegeven dat zij het nut
inzien van een afzonderlijk overleg i.v.m. specifieke vraagstukken. Omdat er zeker ook
vergelijkbare vraagstukken zijn zal Kasper Nipius namens de Waterschappen worden
uitgenodigd voor het volgend B5 infra overleg.
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3.

Actualiteiten
a. Inkoopbeleid; Andre Pals licht de shortlist methodiek van de pilot toe welke betrekking
heeft op meervoudige en enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Men is de
shortlist aan het updaten waarbij men zich laat adviseren door het CROW. Men maakt
wel een duidelijk onderscheid naar omvang van het werk.
De gemeente Eindhoven werkt met een vergelijkbare systematiek waarbij er minstens 1
partij uit de regio kans van gunning heeft. Ook de PSO zal voortaan in de weging
worden opgenomen.
Vanaf september 2016 is ook de gemeente ’s-Hertogenbosch met een vergelijkbare
systematiek gestart. Vanaf juli dit jaar zal men de beoordelingen mee geen nemen in
gunningen. De beoordeling vindt plaatst volgens de past-performance systematiek van
het CROW.
Gemeente Helmond werkt met groslijsten. De beoordelingslijsten heeft men nog niet in
gebruik genomen.
De gemeente Tilburg kent geen “bakjes” systeem. Hebben we gedocumenteerd welke
partijen voor welk type werk benaderd kunnen worden.
BNL geeft het belang aan om in gesprek met elkaar te blijven over de vragenlijsten die
gebruikt worden bij het meten van de geleverde prestatie.

b.

4.

BORG3 Zekerheidsstelling; (Borg3 heet in andere steden IcassXL)
Gemeente Eindhoven is bezig om de werkprocessen in te regelen. Termijn registratiesysteem is door CROW akkoord bevonden.

Samenwerking overheid en markt
Verwachtingen blijken in de praktijk anders te zijn. Toelichting praktijkvoorbeeld van de
gemeente Tilburg:
Hebben aanbesteding voor langjarig onderhoud volgens BVP gedaan. Gesprekspartners na
de aanbesteding niet goed op elkaar afgestemd. Gesprek wordt op verkeerde niveau
afgestemd (dus uit verschillende lagen waardoor er verschil in bevoegdheid ontstaat). Ook
in het voortraject blijkt dat men langs elkaar heen heeft gesproken waardoor er discussie
ontstaat of iets wel of niet in het contract staat.
Wordt herkend vanuit de markt, worstelen met hetzelfde probleem. Met name aan de
voorkant komt men niet tot die eenduidigheid. (Voorbeeld van het echte paard en het
schaakbordpaard, waarbij men niet over hetzelfde praat)
Bovenstaand voorbeeld komt ook voor bij EMVI. Dit baart de gemeente zorgen omdat er
binnen de organisatie voorzichtigheid ontstaat en men de neiging heeft om weer
traditioneel te gaan aanbesteden waardoor men ook in de ouder problemen verzand.
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In de toekomst aan de voorkant nog diepere verkenning. OG vraagt zich af of men dit type
contracten nog wel moeten inzetten. Advies om bij nieuwe contract vormen de eerste
ervaringen op te doen bij kleinere projecten.
ON zien dat plafond bedragen niet toereikend zijn. Zelfs bij grotere werken (3 mln) waarbij
men voorziet dat men in oud vechtgedrag terecht gaat komen en besluit om niet in te
schrijven.
Veiligheid uit de concurrentiesfeer halen. Gemeente Eindhoven geeft aan dat men er
rekening mee houdt bij de uitvraag o.a. bij de planning. Er ontstaat een discussie dat men
volgens de wet veilig dient te werken. Anderzijds constateert men dat er nog steeds
ongevallen gebeuren. Veiligheid op de bouwplaats is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit
begint bij het ontwerp. De gemeenten geven aan dat zij nog steeds onveilige situaties
aantreffen. Veiligheid is onderdeel van de bouwvergadering. Bij overtreding wordt het werk
stil gelegd.

5.

Marktvisie
RWS heeft de Marktvisie doorgevoerd om de samenwerking te professionaliseren. Op
gemeentelijk niveau is deze visie nog geen gemeengoed. (www.marktvisie.nu)
De visie wordt onderschreven door de aanwezigen. Het verzoek om deze marktvisie binnen
de eigen organisaties onder de aandacht te brengen.

6.

Convenant Betonketen
Bouwend Nederland heeft contact gehad met Daaf de Kok van de het netwerk Betonketen.
Er is een convenant ontwikkeld met o.a. betonproducten om CO2-arm en circulair beton toe
te passen. De B5 gemeenten hebben dit ondertekend waarbij de Beoordelingsrichting (BRL)
bouwprojecten met duurzaam beton is ontwikkeld. Op 28-3-2018 komt Daaf de Kok een
toelichting geven aan Bouwend Nederland en heeft aangegeven indien er behoefte bestaat
ook bij dit B5 overleg een presentatie verzorgen.
Markt vraagt om meer ruimte om innovatie i.p.v. alleen bewezen toepassingen.
Ontwikkelingen:
Eindhoven wil de eerst 3d beton geprinte woning plaatsen.
‘
's-Hertogenbosch: Vanaf 1 juli zal de afdeling Realisatie en Beheer worden gesplitst
In een afdeling Projecten en een afdeling Programmering en Beheer. Verschil met huidige
situatie is dat Projecten een aparte afdeling wordt.
Voor de afdeling Projecten wordt een nieuw afdelingshoofd aangesteld. Deze komt op de
positie die Joep Mooren de afgelopen drie jaar als interimmer heeft ingevuld. Joep zal op
korte termijn aangeven wie hem in dit Infraoverleg gaat opvolgen.
Tilburg: wat is beheer openbare ruimte? Kan breed en smal worden bekeken.
Gemeente BAM; heeft de infra tak gereorganiseerd. Voortaan regionale inrichting zuid, west
en oost. Commerciële tak gesplitst van de productie tak. Bart is voortaan verantwoordelijk
voor de productie tak landelijk. Biljana Franjic volgt hem in dit overleg op en is
verantwoordelijk voor de commerciële taken.
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Best Value Dialogue experiment geweest bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Volgende keer
agenderen.
7.

Wat verder ter tafel komt, Rondvraag/ Sluiting
-Verzoek deelname van de gemeente Oss. Is akkoord.
-Ron pleit voor ervoor om ook bij shortlisten aandacht te blijven houden voor het MKB.
-Verzoek om bij elke vergadering een succes te delen van een project om op deze manier
meer van elkaar te leren.

Lijst openstaande acties
Vergadering

Agendapunt

17-10-2016
27-03-2017
27-03-2017
27-03-2017
27-03-2017
27-03-2017

Instroom/opleidingen voor de infra sector agenderen
Kasper Nipius uitnodigen voor het volgend overleg.
Betonketen convenant agenderen, (Daaf) uitnodigen
Gemeente Oss voortaan uitnodigen
Best Value Dialogue experiment
Elke vergadering een goed voorbeelden delen incl. KSF.

Te
behandelen
DMo/ RMe
DMo/ RMe
DMo/ RMe
DMo/ RMe
JMo
Allen
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