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Agenda

Welkom door voorzitter Roelant Veldboer gevolgd door:

• Voorstellen Johran Willegers, belangenbehartiger infra (landelijk) 

• Gemeenteraadverkiezingen 2022. Wat doen we in de regio? Toelichting door 

Robbert

• Veiligheidsladder per 1-1-2022 en Groene Koers

• Kentekenregistratie en milieuzone in meer steden

• Ruimte voor uitwisseling van ervaringen en informatie 



Gemeenteraadsverkiezingen 
2022
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• Brabant 63 gemeenten (per 1 januari 2022)

• “Neerzetten bouw- en infrasector als innovatie sector die bijdraagt aan het oplossen 

van maatschappelijke opgaven.” 

• Brief (eind juni) naar programmacommissies gestuurd

• Meer informatie op: www.samendoorbouwen.nl 

• Vanaf nu campagne gericht op (kandidaats)raadsleden, na 16 maart 2022 coalities en 

wethouders
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• Regionale context en aanpak, ondersteund door                                                      

landelijke formats

• Debatten, bedrijfs-/projectbezoeken, ontbijtsessies                                                   

met aannemers en politici. 

• Máár Corona(!) is een serieus risico. 

• Inspiratie gebruiken uit de TK-campagne 

• Goede voorbeelden tonen en pluggen bij (toekomstige) beleidsbepalers

• Gebruikmaken van online targeting en digitale content (filmpjes via twitter, FB, 

Linked-In)



Gemeenteraadsverkiezingen 2022 / 3

• Na de verkiezingen, brief naar informateurs met herhaling van de inzet. 

• Ondertussen loopt (ambtelijke) lobby door

• Analyseren van coalitieakkoorden

• Masterclass wethouders in mei/juni 2022

• GBIO’s vanaf tweede helft 2022

Input, vragen en opmerkingen?  Contact opnemen kan via: 

r.becker@bouwendnederland.nl / 06-15228497

mailto:r.becker@bouwendnederland.nl


Diverse onderwerpen



Veiligheidsladder

Invoering per 1-1-2022 (in praktijk gebracht met de Veiligheidsladder van de NEN)

Noot: vanwege capaciteitsproblemen certificerende instellingen (CI) van kracht bij projecten met 

start na 1-1-2022 én voorlopig gedoogd wanneer er een afspraak met een CI vaststaat.

• Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) is ondertekend

• Ondertekenaars/onderschrijvers zie www.gc-veiligheid.nl/deelnemers

• Wanneer je met regelmaat werkzaamheden uitvoert voor één van de deelnemende 

(GCVB-)bedrijven, moet je voldoen aan de eisen van de ViA. Zie voor certificerende 

instellingen: www.safetycultureladder.com

• Of ga in elk geval het gesprek met jouw opdrachtgever aan



Kentekenregistratie en milieuzones

• Vanaf 1-1-2022 geldt voor sommige gemeenten een ‘paarse’ milieuzone 
voor dieselvrachtauto’s (en materieel). In sommige gemeenten 
emissieklasse 6 en hoger. 

• Het nieuwe systeem is gekoppeld aan de emissieklasse van de auto. De 
emissieklasse van jouw auto te achterhalen m.b.v. de milieuzonecheck op 
www.milieuzones.nl of via de kentekencheck van de RDW.

• Voor dieselvrachtauto’s en bussen:                                                       
Nu Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg (Eindhoven voor autobussen) 



Groene Koers / Fit for 55

www.degroenekoers.nl: alle informatie over de route naar zero emissie en alle vormen hoe invulling te 

geven aan het Klimaatakkoord, Schone lucht akkoord en aanpak stikstof met o.a. :

• Verduurzaming van materieel

• Beschikbaar duurzaam materieel

• Ombouwen materieel

• Brandstof (o.a. waterstof)

• Gedragsaanpassing, slim werken, zie bijv. www.greendealhetnieuwedraaien.nl 

Europese commissie presenteert ‘Fit for 55’ → onderweg maar 55% minder uitstoot in 2030 

(meer over deze subsidie, voorwaarden en toepassing bekend in Q1 2022)

http://www.degroenekoers.nl/


Overige informatie

Vanuit de CAO per 1-1-2022 (zie op www.tbbouwinfra.nl):

• Verplicht om een rookvrije werkomgeving te faciliteren (dus ook niet roken op eigen 

terrein)

• Gewijzigd % duurzame inzetbaarheidsbudget voor UTA



Activiteiten 2022



Activiteiten Infraplatform

.

Ledenbijeenkomsten (live of online): 
• 29 of 31 maart 2022 (daags voor of na Dag van de Veiligheid)
• 23 juni 2022
• 12 oktober 2022

Regiodag Zuid waarschijnlijk in juni (voor bouw- en infraleden)

Project- of bouwplaatsbezoek op nader te bepalen datum voor de zomer

Oproep: 
Heb je een leuk project en wil je die aan je collega’s laten zien, laat het ons weten en 
wij gaan het regelen.



Wat leeft er?
Vragen / opmerkingen


