
Notulen 
  

Notulen van de vergadering van GBIO Heerlen  
  

Plaats: MS Teams  

Datum: 2-7-2021  

Aanvang: 13.15 uur  
 

Afvaardiging Heerlen  

Martin de Beer Wethouder EZ, Arbeidsmarkt, Sport, coördinerend     

Loek Damen Wethouder Financiën en Ruimtelijke Ordening (opvolger Simons)  
  

Afvaardiging Bouwend Nederland 

John Kreugel - Heijmans  

René Vanhommerig - Grausbouw 
Mario Goossens - BESIX Infra 

Robbert Becker - Bouwend Nederland 

  

Opening  

1.  Voorstelronde en vaststellen agenda  
  Na de voorstelronde wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

  
     

2.   Veiligheid  

Veiligheid is topprioriteit in de bouw. Een veilige werkplek is 
belangrijk voor werkgevers en werknemers, maar ook 

opdrachtgevers hebben daarin een rol. Heeft de gemeente 

Heerlen een visie hoe zij veiligheid in aanbestedingen borgt? 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 pleit Bouwend 
Nederland ervoor om veiligheid uit de concurrentiesferen te 

halen bij aanbestedingen.     

 

Wethouder Damen: Er wordt bij de aanbestedingen die de 
gemeente uitvraagt standaard veiligheidspunten benoemd.  

 

Mario Goossens: Is de gemeente bekend met de Governance 

Code Veiligheid waar steeds meer organisaties zich bij 
aansluiten? Heerlen denkt graag mee over de veiligheid en hoe 

we dat het beste kunnen uitvragen.  

 

Mario Goossens wil toevoegen dat er andere prioriteiten zijn die 
veiligheid kunnen verdrukken. 

 

Damen: bij het kindcentrum dat we nu aan het realiseren zijn 

kijken we nu nadrukkelijk naar de verkeersafwikkeling en 
verkeersveiligheid.    

 

Actiepunt: Governance Code Veiligheid delen met de gemeente 

Heerlen. https://gc-veiligheid.nl/images/downloads/De-
Governance-Code-v31.pdf  

   

   

    

 

3.   Aanbestedingsbeleid  
De leden van Bouwend Nederland zijn enthousiast over de past 

performance die meetelt voor de gunning van werken binnen de 

gemeente Heerlen. Deze zou onlangs zijn geëvalueerd, wat zijn 

de bevindingen van de gemeente Heerlen? Op welke manieren 
wil de gemeente Heerlen duurzaamheid en circulariteit een plek 

geven in aanbestedingen?   

 

Men begon met de past performance als pilot en vervolgens is 
dat staand beleid geworden. De Wethouder Mobiliteit is op dit 

moment niet aanwezig. Dus daar wordt op een later moment 

    

 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/veiligheid/
https://gc-veiligheid.nl/images/downloads/De-Governance-Code-v31.pdf
https://gc-veiligheid.nl/images/downloads/De-Governance-Code-v31.pdf


schriftelijk op doorgegaan.  

 

Actiepunt: Robbert Becker neemt contact op met relevante 
ambtenaar over de evaluatie van het aanbestedingsbeleid.  

 

Heerlen zet in op circulariteit en duurzaamheid. Daar zijn 

mensen op aangenomen en wordt verkend op wat voor.  
Nieuwe Stadskantoor worden circulariteit en zonnepanelen al 

standaard.  

 

Platform ketensamenwerking Bouw is een belangrijk om 
circulariteit vorm te geven in de regio Parkstad door middel van 

het GTB-lab.  

 

Wat zijn de doelstellingen buiten de landelijke doelstellingen 
van 2030 en 2050 die reeds zijn gesteld?  

 

Er wordt aangesloten bij landelijke doelstellingen. Vanuit 

Parkstad is er een bestuurscommissie duurzaamheid en 
mobiliteit opgericht. Circulairhub van Chemelot. Duurzaamheid 

wordt belangrijker en belangrijker. RES is recent vastgesteld, 

met ook een belangrijke duurzaamheidscomponent.  

 
Mario Goossens: hoe wordt de markt betrokken met de kennis 

die wordt ontwikkeld?  

 

Bouwend Nederland wordt uitgenodigd om te praten met de 
programmamanager Ruimte en Mobiliteit.  

  
4.   Projectenkalender  

Rijkswaterstaat en recent ook de Provincie Noord-
Brabant publiceren regelmatig welke werken zij uitvragen en 

hoe zij die uitvragen. Ziet de gemeente Heerlen mogelijkheden 

om dit ook op deze manier met de markt te communiceren? 

 
Voorstel vanuit wethouder de Beer om dit op Parkstad-niveau 

uit te gaan vragen. Door vraagbundeling kan dit breder worden 

uitgevraagd en het zou fijn zijn wanneer dit op een uniforme 

manier door de verschillende gemeenten wordt gedaan. 
Wethouder Damen zal dit voorleggen aan de commissie Ruimte 

van Parkstad.     

    

 

  
5.   Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging  

Ondanks het uitstel van de Omgevingswet en Wet 

Kwaliteitsborging tot 1 juli 2022 blijft Bouwend Nederland haar 
leden voorbereiden op de implementatie van deze wetten. Hoe 

vordert de implementatie bij de Gemeente Heerlen?  

 

De Omgevingswet staat op de rails, is in Parkstad ook op de 
agenda gezet. Om daar als Parkstad ook op samen te werken. 

In september volgen 2 presentaties, lokaal en regionaal. Daar 

wordt gepresenteerd wat er is gedaan en waar men heen gaat. 

Software, opleiding etc. 1 januari wil men als een mijlpaal 
pakken om voorbereid zijn op 1 juli. Er is een lokale visie en die 

wordt ook zoveel mogelijk op Parkstadniveau afgestemd. 

Afgelopen juni zijn daar ook afspraken over gemaakt. In 

september wil men met 1 visie naar de diverse gemeenteraden 
gekomen.  

 

  

    

 

6.   Heerlen Noord  
De aanstelling van Lodewijk Asscher als kwartiermaker voor 

Heerlen Noord werd breed uitgemeten in de media. Voor 

https://live.prd.web-static.rijkswaterstaat.nl/binaries/Overzicht%20Inkoopplanning%20RWS%20maart%202021_tcm26-304109.xlsx
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/publicatie-toekomstige-infrastructurele-projecten
https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/publicatie-toekomstige-infrastructurele-projecten


de stedelijke vernieuwing van de 14 wijken worden nu plannen 

gemaakt. Is er al enig idee wat dit gaat betekenen voor de 

ruimtelijke opgaven in deze wijken? Hoe worden 
marktpartijen bijvoorbeeld bij betrokken?    

 

Heerlen Noord draait mee als een van de 16 stedelijke 

ontwikkelgebieden. Moet een status krijgen in het volgende 
kabinetsakkoord. Met een forse financiële impuls voor het 

ruimtelijk gebied. Gaat ook om sociale stijging. Hoe kunnen we 

het onbenutte arbeidspotentieel opleiden voor de lokale 

arbeidsmarkt. Geeft kansen voor Heerlen Noord: de bouw 
profiteert mee van herstructurering en verduurzaming en 

impulsen voor de arbeidsmarkt. De woningcorporatie wordt hier 

een belangrijke speler. Maar er wordt ook gekeken naar de 

particuliere sector, om toch die woningen te verduurzamen.  
 

Voor de regio Parkstad wordt ook gekeken naar de 

Woningbouwimpuls. Met alle woningcorporaties wordt ook 

gekeken of zij kunnen participeren. Openbare ruimte wordt ook 
meegenomen. Volgende week woensdag is er een 

raadsconferentie onder leiding van Lodewijk Asscher.   

         
Rondvraag en sluiting  
7.   Rondvraag  

  

    

 

https://www.1limburg.nl/lodewijk-asscher-aan-de-slag-met-plan-voor-heerlen-noord

