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Doorgaan omdat het jaar wederom in het teken 
stond van de pandemie die ons als sinds begin 
2020 bezig houdt. Begin 2021 zaten we in 
een lockdown en na een stevige versoepeling 
van de regels raakten we eind 2021 weer in 
een lockdown. Tegelijkertijd proberen we de 
dienstverlening en belangenbehartiging op 
peil te houden en de leden ‘voorrang’ te geven. 
Het belangrijkste is immers dat de leden hun 
bouwactiviteiten kunnen voortzetten. Dat 
betekent dat we door zijn gegaan met het 
organiseren van online bijeenkomsten en 
voorlichting. 

Op ledenvergaderingen of themabijeenkomsten 
praten wij de leden bij over actualiteiten 
en (meerjaren)programma’s die lopen, zoals 
Nu Bouwen aan Morgen. De personeels-
functionarissen-overleggen, de meewerkend-
partner-overleggen en vele andere 
bijeenkomsten zijn doorgegaan, veelal 
digitaal. De omslag die we daarin gemaakt 
hebben is aanzienlijk geweest. We zagen wel 
een ’Teams-moeheid’ bij de leden optreden, 
maar de deelname is over het jaar genomen 
goed geweest. Ook de bijeenkomsten met 
stakeholders, met name de gemeentelijke bouw- 
en infra-overleggen, maar ook de bouwtafels 
met de provincie, vonden digitaal plaats. De 
onderlinge communicatie is dan niet altijd 
makkelijk, maar de opkomst daarentegen was 
wel hoger. 

Vernieuwen in 2021 betekende in Regio 
Randstad Noord vooral een andere 
bestuursstructuur. Doordat de 
afdelingsvoorzitters het regiobestuur zijn 
gaan vormen, is de samenwerking tussen de 
regio en de afdelingen geïntensiveerd. Het 
door het regiobestuur vastgestelde Jaarplan 
is daar een goed voorbeeld van. Gezamenlijk 
zijn de thema’s vastgesteld en gezamenlijk 
worden projecten opgepakt. De betrokkenheid 
bij beleidsonderwerpen is verdiept. Een mooi 
voorbeeld van de samenwerking is het besluit 
om, met financiële middelen van de regio, via 
de afdelingen bouwhekdoeken aan de leden ter 
beschikking te stellen. Een mooie promotie van 
het bouwvakberoep dat op groot enthousiasme 
van de leden kan rekenen! 

Terugkijkend op 2021 zijn er twee begrippen  
die boven komen: doorgaan en vernieuwen
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BouwAcademie 
Amsterdam  
vliegende start
Vanwege de schreeuwende behoefte aan goed opgeleid 
bouwpersoneel in de Metropoolregio Amsterdam is in 
februari 2021 een overeenkomst ondertekend voor de 
publiek-private samenwerking (PPS) ‘BouwAcademie 
Amsterdam’. Eind mei is door de Europese Unie een subsidie 
van ongeveer 1,5 miljoen euro toegekend, waardoor er 
begonnen kan worden met de realisatie van de state-of-
the-art opleidingslocatie voor de Amsterdamse bouwsector 
waar leren, werken en innoveren hand in hand gaan.

Deel 3/4 Special 
Opleidingen  
Midden Holland 
Vakmanschap behouden en jongeren 
enthousiast maken voor een opleiding 
én een toekomst in de bouw was al 
niet eenvoudig, maar door corona 
werd het helemaal een lastige opgave. 
“We kunnen dit alleen samen klaren”, 
drukt Gerrit Schuijt van Bouwmensen 
Midden-Holland de bouwbedrijven op 
het hart.

Generatietheater
Veel verschillende generaties in je bedrijf, het levert 
voordelen en valkuilen op. Leden van de regio’s Randstad 
Noord en Randstad-Zuid leerden dinsdag 12 oktober van het 
Generatietheater hoe je daar als werkgever, leidinggevende 
en collega goed mee kunt omgaan.

Regiodag RRN 2021
Serieuze zaken en goede grappen wisselden elkaar af bij de 
digitale nieuwjaarsbijeenkomst van Regio Randstad Noord 
op donderdag 28 januari.

Partneroverleg 
Thema Veiligheid 
Serieuze zaken op tafel tijdens meewerkend partneroverleg. 
Veiligheid, zwaar werk, corona en ongevallen; daar 
ging het op 17 maart over tijdens het meewerkend 
partneroverleg van de afdelingen Noord-Holland-Noord en 
Zaanstreek-Waterland.
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Infraplatform RRN 
maakt kennis met de 
toekomst
Het klinkt als je reinste science fiction maar de vliegende 
auto bestaat echt. De leden van Infraplatform RRN zagen 
hem vrijdag 12 november met eigen ogen.

Brede samenwerking 
zorgt voor efficiënte 
aanleg Nutsvoorzieningen
In de Amsterdamse infra draait alles om communiceren. 
Dat is geen open deur, want de betrokken bouwbedrijven, 
aannemers en netbeheerders communiceren zich zowel intern 
als extern een slag in de rondte. Hun doel is een bouwwerk 
zo effici nt en met zo min mogelijk overlast voor de stad op 
nutsvoorzieningen aan te sluiten. En dan is goed onderling 
contact een belangrijk gereedschap.

Omgevingsvisie en 
versnelling
Provincie Utrecht werkt vanaf 1 april met de 
nieuwe provinciale Omgevingsvisie. Zo is er 
vanaf nu meer mogelijk op het gebied van 
woningbouw aan de randen van steden en 
dorpen. Gedeputeerde Rob van Muilekom: 
“Gemeenten doen hun stinkende best om 
binnenstedelijk te bouwen, maar als ze dan nog 
ruimte tekortkomen, kan er op of over de randen 
gekeken worden.” Daarnaast heeft met het 
Programma Versnelling Woningbouw provincie 
Utrecht 20 miljoen euro vrijgemaakt om de 
woningbouw te versnellen. Met dat bedrag wil de 
provincie gemeenten, corporaties en bijvoorbeeld 
woongroepen ondersteunen.

Combi-overleggen
Om knelpunten bij de aanleg van en aansluiting 
op nutsvoorzieningen weg te nemen, is Regio 

Randstad Noord periodieke overleggen gestart 
met combiorganisaties CIAMS (Amsterdam) en 
CINH (Noord-Holland). Via overleggen bespreken 
ontwikkelaars, netbeheerders en (ondergrondse) 
aannemers problemen en geven zij inzichten in 
elkaars processen. Samen wordt gekeken hoe de 
ketensamenwerking kan worden verbeterd en 
versneld. 

Bouwtafel  
Noord-Holland
Regio Randstad Noord en de Provincie 
Noord-Holland hebben een Bouwtafel 
Woningbouw opgezet waarin de 20 grootste 
woningbouwers en de gedeputeerde Wonen 
onder voorzitterschap van de regiovoorzitter 
gezamenlijk de opgaven voor de woningbouw 
bespreken. Doel van het overleg is het versnellen 
van de woningbouw. Gezamenlijke belangen 
maken een gezamenlijke lobby mogelijk, onder 
andere op het dossier geluidsnormen Schiphol 
en de (beperkte) ambtelijke capaciteit bij 
gemeenten.

Afdeling Amsterdam 
praat met gemeente over 
omgevingsmanagement
Bouwen zorgt voor overlast, zeker in een drukke stad als 
Amsterdam. Omgevingsmanagement is dan onontbeerlijk 
maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Afdeling 
Amsterdam en de gemeente Amsterdam voerden daar 
vrijdag 8 oktober een goed gesprek over.

Nieuw 
beleid 
zwaar 
verkeer

Meer slim en schoon 
vervoer van goederen 
over water
Publieke en private partijen in en rondom Utrecht werken 
samen aan slimmer en schoner vervoer van goederen 
in de Domstad. Deze maand zijn Cityport of Utrecht 
en bouwbedrijf Van Zoelen als eerste marktpartijen 
gestart met het emissieloos vervoeren van sloop- en 
bouwmateriaal door de grachten in de binnenstad.
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Veel bruggen en kademuren zijn 
aan het einde van hun levensduur 
en verkeren in slechte staat. Om 
overbelasting tegen te gaan en 
verdere schade te beperken gelden 
er strengere regels voor zware 
voertuigen in de binnenstad.
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