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Concept verslag van de vergadering van Brabants Infra Overleg – B6 

 
Datum: 21-10-2021 
Verslaglegger: Hanneke van Eijndhoven  

t +31 (0)13 5 350 510 e h.vaneijndhoven@bouwendnederland.nl  
 

Aanwezig:  Roelant Veldboer (Voorzitter Bouwend Nederland Infra platform / Dura 

Vermeer), Berton Wijdeven (gemeente Oss), Roger Feller (BLM), Harm van den 
Hoogenhoff (Van Gelder BV), Ted Prinsen (gemeente Den Bosch), Robbert 
Becker (BNL), Hanneke van Eijndhoven (BNL), Kees Verheijden (gemeente 

Eindhoven), Mart van der Zanden (Van der Zanden), Martin Lebeau (KWS), 
Tristan Martin (gemeente Tilburg), Eric van Avendonk (BAM Infra), Kees van 
Eijk (Besix), Toon van den Hoogenhoff (gemeente Helmond) 

 

Afwezig:  Bas Drijvers (gemeente Eindhoven), Ron Wullems (van Elshout Breda), Cyril 
Litjens (RPS Analyse), Eric Vugs (KWS), Ineke Bol (Provincie NB), Wilbert 
Wouters (Gemeente Tilburg), Martin Dees (KWS), Marton Willems (Heijmans), 
John van den Hanenberg (Hanenberg Wegenbouw), Eric Willekens (gemeente 
Breda), Anton Maas (Breda), Gerrit Stubbe (Eindhoven), Mario Goossens 
(Strabag), Werner Sanderse (gemeente Helmond), Anne van de Donk 
(Provincie NB), Jack Vogels (Gemeente Helmond), 

 
 
 

1. Opening en conceptverslag 29 juni 2021 

Verslag is vastgesteld. 

 
Nav actiepunt Enexis: Te lange levertijden bij Enexis - wordt steeds actueler, de 
wachttijden zijn erg erg lang bij gemeenten. Komt door capaciteit bij Enexis + 
onderaannemer. Volgende keer tóch nog eens op de agenda; netbeheerders en hun 
houding – samen optrekken met Gemeenten – Hanneke maakt een afspraak met Enexis, 
samen met Berton Wijdeven (Oss) en Kees Verheijden (Eindhoven) – rondje vragen waar 

loopt men tegenaan inventariseren door Hanneke. 
 

2. CROW-onderzoek veiligheid in aanbestedingen bespreken  
Joost Fijneman licht het CROW-onderziek toe, het rapport is 22-10 aan iedereen verstuurd. 
Joost geeft aan dat het resultaat wordt verwerkt in een CROW-richtlijn. Aanwezigen wordt 
gevraagd te reageren op de conclusies. Reageren kan uiterlijk 25-10 bij Robbert Becker 

R.becker@bouwendnederland.nl. 
 
 

3. Onderwerpen lange termijn (Bijlage) 

Als B6 willen we meer focus aanbrengen en kiezen daarom voor een aantal “lange termijn” 
onderwerpen. Zie hieronder de uitsplitsing en de deelonderwerpen per onderdeel. Er is 
gesproken om per onderwerp een subgroep te vormen, zodat ook tussen de vergaderingen 

door, hierover doorgepraat wordt. Zie  begeleidende mail voor groepen en geef je voorkeur 
uiterlijk 15 november door aan Hanneke. 

a. Duurzaamheid 
i. Indusa  

Robbert licht toe. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest; o.a. over 
verduurzamen materieel ism Groene Koers (wat kunnen we doen als 
OG’s). Er moeten nog stappen worden gezet maar Indusa wordt steeds 

concreter en men wil de vertaling maken naar de concrete projecten. In 3 
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gemeenten bezig met pilotproject emissieloos. Willen veel delen met de 
markt. Idee is om een keer Indusa te laten aansluiten/verbinden met B6. 

Mark van den Hoven als projectleider laten aansluiten bij de B6. Robbert 
zal hem uitnodigen. Roger Feller vraagt naar de tussenstand “duurzaam 
aanbesteden per 1 januari 2023”.  

b. Aanbesteden en samenwerken 
i. “Versnellen samenwerking” volgens concept rapport. 

Stukken zijn mee gestuurd. Hebben we commitment van de gemeenten 

om hiermee door te gaan? Vraagstelling verandert van sneller naar eerder 
samenwerken. Volgende keer op agenda zetten met huiswerk (overleggen 

met Bas) Hoe omzetten naar vervolgactie? Commitment en actie. 
c. Veiligheid 

i. Robbert stuurt verslag van CROW door, men heeft tot 25-10 de tijd om te 
reageren. BNL gaat communicatie rondom het rapport verzorgen (zodat 
het ook bij opdrachtgevers bekend wordt) en het wordt een product van 

CROW. 
d. Arbeidsmarkt 

i. Instroom (HBO-niveau / samenwerking OG en ON / voorbeeld De6) 
Robbert geeft aan dat er op 9 november een event is in De6-gemeenten 
tbv instroom medewerkers Civiele Techniek 
Roelant en Hanneke maken afspraak met directrice Avans en Provincie 
over instroom. Harm: “er liggen ook kansen bij bijv. De ROC’s” Ted: 

“eerder starten, onderbouw middelbare scholen en basisscholen” 
Rondreizende bus met digitale spellen icm aannemers.  

ii. Bezoek inframensen 
iii. SROI - Het is moeilijk om te blijven voldoen aan de SROI doelstellingen 

door de krappe arbeidsmarkt. De kaartenbakken worden leger en leger, 

maar er wordt niet opnieuw gekeken naar alternatieve invullingen van de 

SROI. Niet alleen aannemers, ook opdrachtgevers lopen hier tegen aan. 
Zijn er mogelijkheden om SROI te combineren met instroom - Verplichting 
om leerlingen uit te nodigen op je project? Kunnen we dat testen? Harm 
noemt het voorbeeld van Utrecht waar SROI veel breder ingezet kan 
worden. 
 

4. Overige ontwikkelingen bij deelnemende organisaties – Allen 

a. Wervingscampagne gemeente Tilburg – vele vacatures in 1 keer geplaatst. Had 
goed resultaat. Ook veel zij-instroom. Meer gekeken naar skills ipv het cv. Nu 
kijken welke extra opleiding er nodig is. Ander soort vacature en 1e half jaar veel 
investering nodig. 

b. Benzeenproblematiek rondom asfaltproductie. 
 

5. Voorzitterschap vergaderingen bij Gemeenten, volgende? 

a. Vergaderdata 2022  

1. 22 februari digitaal van 16.00 tot 18.00  
2. 12 mei fysiek van 15.00 tot 18.00 met een projectbezoek – OSS 
3. 29 september fysiek 15.00 tot 18.00 met een projectbezoek – 

Automotive Campus in Helmond?? Anders mag in Eindhoven 
4. 29 november digitaal van 16.00 tot 18.00 

 

 
6. Overige zaken 

Kees van Eijk neemt plek Mario Goossens in bij dit overleg. 
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Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

21-01-2021 Terugkoppeling Cyril Litjens op de agenda volgende keer HvE / CL 

21-10-2021 Mark van den Hoven (projectleider INDUSA) uitnodigen deel te 

nemen aan B6 

RB 

21-01-2021 Versnellen Samenwerking bespreken met Bas en Roland 

Broekhuizen; hoe concreet maken (huiswerk) 

HvE 

21-10-2021 Mogelijkheid onderzoeken; kan je via SROI verplichten om 

leerlingen uit te nodigen op je project? Kunnen we dat testen? 

Subgroep 

arbeidsmarkt 

21-10-2021 Gastheerschap bij en door gemeenten icm voorzitterschap. 

Volgende live vergadering (12 mei 2022) in Oss icm 

projectbezoek. Daarna Helmond en anders Eindhoven 

HvE 

21-10-2021 Te lange levertijden bij Enexis - wordt steeds actueler, de 
wachttijden zijn erg erg lang bij gemeenten. Komt door capaciteit 
bij Enexis + onderaannemer. Volgende keer tóch nog eens op de 
agenda; netbeheerders en hun houding – samen optrekken met 
Gemeenten – Hanneke maakt een afspraak met Enexis, samen 
met Berton Wijdeven (Oss) en Kees Verheijden (Eindhoven)  

HvE 

 


