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Notulen 

 

Notulen van de vergadering van GBIO Venlo 
 

Plaats: Gemeentehuis Venlo 

Datum: 12-7-2021 

Aanvang: 15.00 uur 
 

Afvaardiging Venlo 

Dhr. Peeters - wethouder 

Dhr. Smets – procesmanager ruimtelijke ontwikkelingen 
Mevr. Ernes – teamleider bouwvergunningen 

 

Afvaardiging 

Eric Vugs - KWS Infra 
Raymond Smolenaers - Smolenaers Bouwgroep 

Robbert Becker - Bouwend Nederland 

 

 

    Opening 

 

1.  Voorstelronde en vaststellen agenda 

 

 

2.  Aanbestedingsbeleid 

De gemeente Venlo heeft zich de afgelopen geprofileerd op duurzaamheid. 

Dit kwam dan ook sterk terug in de aanbestedingen. Wil de gemeente Venlo 

dit de komende jaren voortzetten? Welke keuzes maakt zij wanneer het 

gaat om duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie?  

 

Duurzaamheid en circulariteit zijn thema’s en blijven thema’s. Wat we 

landelijk moeten is de ondergrens, maar daar doet de gemeente Venlo nog 

een schepje bovenop. Dat wordt gestimuleerd door mee te kijken.  

 

Bestaande bouw verduurzamen is het meest lastige. Daar wordt in Venlo-

Zuid met aardwarmte. Grond ter beschikking stellen als bestemmingsgrond 

om bewoners tijdelijk te huisvesten wanneer woningen worden 

verduurzaamd. Veel jaren ’60 woningen.  

 

Er wordt vooral gekeken naar de wettelijke eisen. Wat zijn de definities van 

de gemeente Venlo? Verschil tussen eisen en gunningscriteria. In de 

binnenstad kent de gemeente Venlo een “right to challenge”, maar dat is 

gestopt. Omdat initiatiefnemers toch tegen de gemeente aanlopen. De 

vraag is of dat probleem ligt bij initiatiefnemers of de gemeente. 

  

Erwin Boomen: investeringen in openbare ruimte zullen nog worden 

opgevoerd. Circulariteit en biodiversiteit hebben ook een rol, dus vanuit dat 

opzicht zijn er ook botsende beelden.  
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Transitities van bestaande gebouwen. Versteende gebieden moeten 

opnieuw worden ingericht. Beleidsagenda groen en water is vastgesteld in 

het binnenstedelijk gebied.  

 

Door goed financieel beleid zijn de financiën weer op orde. Daardoor zit de 

gemeente weer wat breder in zijn jasje. En daardoor kan weer worden 

geïnvesteerd. Fiets-veilig-plan en ondergrond parkeren. Er wordt komend 

jaar ook weer gekeken naar de binnenstedelijke mobiliteit: moet de 

Eindhovenseweg dubbelbaans blijven of niet? Kazernegebied zou een 

perfect woongebied zijn, dus daar worden veel realistischere plannen 

gemaakt.      

 

Robbert Becker stuurt de onderzoeken naar fietssnelpaden en subsidies 

voor infra na.   

 

3.  Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging 

Ondanks dat de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging met 6 maanden 

zijn uitgesteld tot 1 juli 2022, blijft Bouwend Nederland haar leden 

voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet en Wet 

Kwaliteitsborging. Hoe gaat het met de implementatie van de 

Omgevingswet binnen de gemeente?   

 

Wethouder Peeters is niet blij met de Wet Kwaliteitsborging: goede 

intenties, maar is er wel goed gekeken naar de uitwerking? Daarnaast komt 

er nu veel tegelijkertijd op het bordje van gemeenten. De gemeente Venlo 

is aangesloten bij een zogeheten “Netwerk-RUD”, deze functioneert prima. 

De andere RUD’s zijn fysieke RUD’s. De Omgevingswet is een lastig verhaal. 

Omgevingsdialoog moet bij elkaar project worden gehouden, maar kan een 

project niet tegenhouden. Uitkomsten van een omgevingsdialoog worden 

dan aan het college voorgelegd die kan dan alsnog een keuze maken 

wanneer men er tijdens de omgevingsdialoog niet uitkomt. De 

implementatie wordt regionaal georganiseerd. Morgen komt er een 

portefeuillehouder Omgevingswet, regio wordt in Noord- en Midden-

Limburg, met dezelfde brieven.  

 

Formeel moet alles voor 1 juli worden ingeleverd.  

 

Bestemmingsplannen worden omgezet naar Omgevingsplannen in 

bijvoorbeeld Tegelen. Hebben we overgangsrecht nodig? En komt er nog 

een piek. 
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4. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 

 

    

 


