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Plaats: gemeentehuis Leudal 
Datum: 29-9-2021 

Aanvang: 15.30 uur 
 
Aanwezigen: 
 
Nicole Gerards (Ruimtelijke strateeg)  
Michel Graef (Ruimtelijke ordening, woningbouw) 

Robert Martens (Openbare Ruimte, Infrastructuur) 
Bas Schinck (Beleidsadviseur Economische Zaken) 

  
Jorg Huijskens (BLM Wegenbouw) 
Raymond Smolenaers (Smolenaersgroep) 
Robbert Becker (BNL) 
 

 

1.  Opening en voorstelronde   

    

2.  Ruimtelijke plannen 

De gemeenteraad van Leudal heeft begin 2021 het Uitvoeringsprogramma 

Wonen 2021 vastgesteld. In het programma lijkt de focus vooral te 

worden gelegd op transformatie van niet-woningen naar woningen en 

sloop-nieuwbouw.  

Daarnaast loop het woonbeleid van 2018 tot 2021. Wanneer wordt het 

nieuwe woonbeleid vastgesteld en hoeveel ruimte is daar voor 

nieuwbouw? Of blijft sloop-nieuwbouw de norm?    

 

Versnellingsagenda wonen in het uitvoeringsprogramma is vooral gefocust 

op transformatie van vastgoed. Straks weer meer ruimte in de 

structuurvisie. Zowel inbreiding als uitbreiding in een paar grote gebieden. 

Onder andere in het havengebied in Neer. Projecten die door inwoners 

worden ingediend door coöperaties en CPO dit zijn met name bijzondere 

woonvormen en concepten. Huisvesten van arbeidsmigranten gebeurt op 

grootschalig niveau in het buitengebied en kleinschalig in de kernen. 

Leudal wil zichzelf niet zien als krimpgemeenten.   

 

Er is heel veel geschrapt, maar vooral op papier. Centrale vraag is: 

voldoet de woningmarkt? Er zijn verschillende kernen waar nog groei in 

zit. 88% van de woningvoorraad is particulier bezit, daardoor is er een 

hele grote opgave in de sociale woningvoorraad.  

 

Er is een stabilisering op het gebied van lager onderwijs, maar in het 

voortgezet onderwijs daalt het van 2400 naar 1400 leerlingen. School 

gaat van twee gebouwen naar één gebouw. Dat soort veranderingen in 

demografie zal een verandering betekenen voor de woningmarkt.  

Er zijn vier levensbestendige woningen gebouwd.  
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De woonvisie als onderdeel van de structuur wordt regionaal ingevuld. Er 

wordt ingezet op 600 woningen in de komende vier jaar.  

 

De gemeente Leudal houdt vast aan haar structuurvisie. Op het gebied 

van utiliteiten gebeurt er veel: voetbalvelden, wielerbaan etc. De 

(her)ontwikkeling van dat soort terreinen vraagt veel aandacht. Er wordt 

heel specifiek gekregen naar bepaalde woningen waar de gemeente naar 

op zoek.  

 

De school wordt begin volgend jaar aanbesteed. Ook de gemeente Leudal 

voelt de overspannen arbeidsmarkt. Er is een hele moeilijke match te 

vinden. Ook adviesbureaus/private markt merken/merkt dat er weinig 

aanbod is. 

 

 

3.  Aanbestedingsbeleid 

De leden van Bouwend Nederland kennen de gemeente Leudal als een 

relatief conservatieve aanbesteder en opdrachtgever. Vaak wordt er 
gegund op laagste prijs en worden er 5 partijen uitgenodigd voor een 
offerte. 
De leden van Bouwend Nederland willen de gemeente aanmoedigen om 
afhankelijk van het bedrag minder partijen uit te nodigen en bij 
complexere uitvragen gebruikmaken van andere uitvraagvormen zoals 

Bouwteams, of EMVI/MKI criteria. De leden van Bouwend Nederland zijn 

enthousiast over de manier waarop de gemeente Leudal lokale bedrijven 
betrekt.  
 
We zouden graag zien dat omvang van de opdracht koppelen aan het 
aantal inschrijvers. Aanbestedingsinstituut  

 
Het Aanbestedingsinstituut is genegen om een keer advies uit te brengen 
voor het aanbestedingsbeleid. Daar staat de gemeente Leudal voor open.   
 
Daarnaast is er opmerking binnengekomen bij het bestuur van Bouwend 
Nederland dat er regelmatig een partij wordt uitgenodigd voor 
bouwwerkzaamheden die niet betaalt volgens de bouw-CAO. Om dat te 
bewijzen gaat heel ver.    
 

We proberen daarnaast ook de gemeenten ook op te lijnen om de 

uitvragen enigszins zelf op te lijnen. Er wordt gewerkt in een programma 

om het  Inkoop en aanbestedingsbeleid te verduurzamen.  

Idealiter werken we met partners om binnen de kaders de opgaven zoveel 

mogelijk vorm te geven.   

 

Er ligt echt een opgave om de Openbare ruimte opnieuw in te richten. Dat 

ligt ook bij de woningbouwopgaven die er liggen.   
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Actiepunt: Robbert maakt een afspraak met het Aanbestedingsinstuut.   

 

4.  Omgevingswet/Wkb  

Op 1 juli 2022 zal de Omgevingswet ingaan. Ondanks dat deze vaak is 

uitgesteld, blijft Bouwend Nederland haar leden voorbereiden op de 

gevolgen en consequenties van deze wet.  

Wij zijn dan ook benieuwd hoe de gemeente Leudal kijkt naar de 

participatie in het kader van de Omgevingswet die voor ruimtelijke 

ontwikkelingen noodzakelijk zal zijn?  

Gekoppeld aan de Omgevingswet zal de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in 

gaan. Dit zal gevolgen hebben voor de toezichthoudende relatie tussen 

gemeente en aannemer.  

 

De implementatie van de Omgevingswet weegt zwaar op de gemeenten. 

Leudal werkt met twee Noord-Limburgse gemeenten aan een bouwsteen 

op het gebied van de Omgevingsdialoog. De omgevingstafel wordt al aan 

gewerkt. (Gennep en Horst aan de Maas) 

 

Is de gemeente Leudal al bezig met de implementatie van de Wet 

Kwaliteitsborging? Is er al ervaring opgedaan met pilots in het kader van 

de Wkb?   

 

Er wordt binnenkort gestart met een wkb-pilot. Er wordt nog een termijn 

besloten om de bestemmingsplannen.  

 

19 oktober is een (digitale) bijeenkomst in het kader van de Wet 

kwaliteitsborging georganiseerd voor Limburgse gemeenten en 

aannemers. Wij willen betrokkenen van de gemeente Leudal hiervoor 

graag uitnodigen om kennis op te doen en te delen.  

 

 

5.  Wvttk 

Er is een opgave voor 4200 werknemers in deze gemeente. Er is ook een 

opgave voor een nieuwe school. Er zijn hele hoge prijsstijgingen geweest 

en daarnaast leveringsproblemen. Bakstenen, isolatiemateriaal en PVC 

blijven problematisch. Maar ook op personeelsgebied zijn er grote 

tekorten.  

 

We werken nog heel traditioneel. Er zijn hele andere vormen van 

samenwerkingen nodig met de huidige uitdagingen. Er zijn op werken heel 

veel kansen te grijpen.   

 

Er is werk voor 4200 mensen in alleen al de gemeente Leudal. Er ligt ook 

een hele grote vervangingsvraagstuk.  

Met Keyport wordt er samengewerkt om ook de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt te verbeteren.  
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De mensen die onder de participatiewet vallen zijn niet eens te plaatsen 

bij werk in de openbare ruimte. Ook die mensen ontbreken.  

 

Bouwend Nederland is bezig met het programma “Nu Bouwen aan 

Morgen”. De warmte- en energietransitie is een hele grote uitdaging. 

Bouwend Nederland sluit aan bij Keyport en Techniekpact.    

    

 

6.  Rondvraag en sluiting 

- 

 

    

 

 


