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1.

Opening en conceptverslag 21 oktober 2021
Bas start samen met Jan Molenschot (Van Hattum en Blankevoort) met een goed
voorbeeld. Jan heeft als expert in het beoordelingsteam plaatsgenomen van de Gemeente
Eindhoven en meegekeken met het hele traject van een aanbesteding. Dit is heel goed
bevallen. Natuurlijk contractueel goed dichtgezet (uitsluiting VW-bedrijven en een
geheimhoudingsverklaring). Jan heeft er een voordeel van kunnen hebben en gunt dat een
andere bouwer ook. Is dit iets wat we vaker kunnen doen samen?

2.

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. Hanneke vraagt in de chat wie aan welke subgroep wil
deelnemen.
A. Duurzaamheid
i. Indusa
1. Emissieloos – ism Pianoo een voornemen om steeds meer
emissie-arm in te kopen zodat het voor een bedrijf interessant
wordt om te inversteren. Gebeurt gefaseerd. Eric van Avendonk:
zorg voor een gezamenlijk beeld van wat wel of niet kan. “Daag
ons uit ipv schrijf het ons voor.” Volgende keer Carla Vosmaer
uitnodigen (of in de subgroep)? Er wordt door de provincie en
gemeenten juist gekeken op welke manier uitvragen kunnen
worden afgestemd: worden dezelfde definities gehanteerd en
wordt ongeveer in hetzelfde tempo uitgevraagd. Wilbert Wouters
geeft aan dat het logisch is om aan te sluiten op de CO2normeringen in een stad.
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2. Vanuit INDUSA is een tweede speerpunt voor 2022 warmte uit
asfalt. Er lopen verkenningen bij de A58, maar dit soort innovaties
zijn wel hoe Brabant koploper kan worden en blijven.
3. Om de voortgang op het gebied van duurzaamheid te meten,
ontwikkelt men een kader om de verduurzaming binnen de
organisatie te meten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
inspanning-, resultaat- en impact-. Het liefst zouden we sturen op
impact, maar daar zijn we nog niet. Het bijhouden van projecten
waar duurzaamheid een rol in speelt, hanteren van
duurzaamheidsprincipes bij uitvragen zijn bijvoorbeeld
inspanningen waar op gemonitord wordt. Daar vallen al stappen te
zetten bij de verschillende organisaties.
ii. Om complementair te zijn aan INDUSA willen we andere onderwerpen
behandelen dan zij. Na een rondgang bij de verschillende gemeenten
komen onder andere terug: circulair gebruik van materialen, monitoren
van de effecten van MKI in aanbestedingen. Deze thema’s zullen dit jaar
dan ook terugkeren bij de B6 – subgroep Duurzaamheid.
iii. Ron Wullems stelt voor dat spreker Gerard van der Veer volgende keer
wordt uitgenodigd om een keer te spreken voor het B6 over elektrficeren
materieel.
B. Aanbesteden en samenwerken
iv. “Versnellen samenwerking” – vorig jaar nav de brainstorm in een klein
committee doorgepraat. Hoe kun je nu een concrete vervolgstap zeten
binnen de verschillende gemeenten? Harm: waarom niet doorpakken op
de projectenkalender waar de Provincie ook mee werkt? Wilbert:
vastleggen met een kalender niet hanteerbaar voor een gemeente ivm de
prijsstijgingen. Bas: zelfs intern een kalender opstellen is heel lastig. Vwb
versnellen zegt Bas: dit betekent echt een reorganisatie van het
gemeentelijk apparaat, daarnaast “verlamt” de totale energietransitie
(+warmtevisie) de gemeentelijke organisatie omdat men afwacht en het
in een keer goed wil doen. Bas wil toch een pilot aanmelden omdat de
urgentie zó hoog is.
C. Veiligheid
D. Instroom (HBO-niveau / samenwerking OG en ON / voorbeeld De6)
▪
Oproep aan alle Gemeenten – wat nu met SROI?
▪
Voorbeeld van Anton Maas
▪
Voorbeeld van Harm over Utrecht
E. Overige ontwikkelingen bij deelnemende organisaties – Allen
- Harm bespreekt de groslijsten en hoe dit werkt met “vestigingsplaats”. Let op
hoe dit werkbaar kan zijn voor zowel aannemers als Gemeenten. Wilbert geeft
aan om de systematieken eens naast elkaar te zetten. Laat de gemeenten dit
eens zelf uitzoeken en naar Hanneke sturen.
- Hanneke contact met Berton op korte termijn om vergadering in Oss voor te
bereiden.
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Te
behandelen
Ron Wullems stelt voor dat spreker Gerard van der Veer volgende HvE
keer wordt uitgenodigd om een keer te spreken voor het B6 (let
op: aantekening Tom van Eck)
Stappenplan per subgroep
HvE ism
- Aanbesteden en Samenwerken:
“kartrekkers”
•
Onderzoeken hoe de projectenkalender ingevoerd kan
subgroepen
worden bij de Gemeenten
•
Concreet doorpakken op “versnellen samenwerking”
- Instroom en arbeidsmarkt:
•
Mogelijkheden onderzoeken anders inzetten SROI. 1 e
actie: alle B6-gemeenten laten onderzoeken hoeveel van
het SROI-percentage daadwerkelijk gebruikt wordt
- Duurzaamheid
•
Circulariteitsbeleid in kaart brengen van de verschillende
gemeenten
•
Lessons Learned delen van gemeenten en marktpartijen
•
Rondgang MKI: wie gebruikt het, hoe wordt het ingezet
en wat zijn de lessen?
Hanneke contact met Berton op korte termijn om vergadering +
HvE en
projectbezoek in Oss voor te bereiden.
Berton
Alle gemeenten; zet de systematieken vwb gebruik van
B6
groslijsten eens naast elkaar.
gemeenten
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