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Concept verslag van de vergadering van Brabants Infra Overleg 

 
Datum: 9 oktober 2017 
Verslaglegger: René Meyboom 

t +31 (0)13 5 350 510 e d.mollet@bouwendnederland.nl  
 

Aanwezig:  Aline Arends (RWS), Bart Dirven (Infra Brabant Bestuur), Eugenie Bruins 

(gemeente Eindhoven), Bas Drijvers (gemeente Eindhoven), Biljana Franjic 
(BAM Infra), John van Hanenberg (Hanenberg), Henk Hendrikx (BAM) Peter 
Minnen (gemeente Helmond), Ted Prinsen (gemeente Den Bosch), Peter Roos 
(Roos Groep), Eric Vugs (Strabag), Ron Wullems (Elshout Breda) en René 

Meyboom (Bouwend Nederland). 
 
 

1. Opening 

Er wordt een korte voorstelronde gedaan.  
De afspraak dat opdrachtgevende deelnemers zo mogelijk met 2 personen deelnemen 
wordt nog een keer onder de aandacht gebracht. Gemeente Oss heeft last minute afgemeld 

vanwege een lek in het gemeentehuis. 
 

2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 27-3-2017 

Op pagina 1 is bij punt 2 eerste alinea een deel van de tekst weggevallen. Hier moest 

staan: ‘Dit programma was nagenoeg gereed echter heeft men besloten om dit niet voort te 

zetten.’ 

Actiepunten: 

- Kasper Nipius is verhinderd. 

- Betonketen komt volgende keer op de agenda. 

- Gemeente Oss is uitgenodigd. 

- Best value dialogue was voorstel uit Den Bosch. Niet opgevolgd wegens wisseling van 

deelnemers. 

 
3. Marktvisie 

Aline Arends verzorgt een inleiding over de Marktvisie. Geanimeerde discussie over (gebrek 

aan) samenwerken met talloze voorbeelden. Beperkende wetgeving wordt vaak als reden 

gegeven. Echter biedt de wetgeving voldoende ruimte. Veel partijen blijken zoekende te 

zijn. 

Uniforme marktinformatie 

Naar analogie van een zeer gewaardeerd overzicht van toekomstige projecten van 

Waterschappen. Dit werd tijdens de waterschapsdag gepresenteerd.  

Gemeente Eindhoven heeft (wel/niet?) openbaar document van projecten in het komend 

kwartaal. Geopperd wordt om eerst te kijken naar de jaarlijkse budgetten. 

BAM heeft iets dergelijks gedaan, zeer informatief. 

 

 

4. Ingezonden thema’s en ontwikkelingen bij deelnemende organisaties 

a. Best value dialogue (zie punt 2) 

b. Waterschappen Kasper Nipius is verhinderd (zie ook punt 3 bij Marktinfo) 

c. Betonketenoverleg; Daaf de Kok wordt volgende keer uitgenodigd. Er blijkt in een 

aantal gevallen tekort aan materiaal. Helmond verhaalt over de wijze waarop zij hun 

opslag organiseren. Er is verbazing bij marktpartijen over gebrek aan uniformiteit en de 

vele convenanten. 

Concept verslag 



 

1710-51826/RME 
Pagina 2 van 2 

d. Discussie over personeelstekort, moderne arbeidsvoorwaarden en de relatie met SROI 

(gezien de economische ontwikkeling zitten er nog maar een beperkt aantal geschikte 

kandidaten in de kaartenbakken).  

e. Tenderkosten: Gemeente Eindhoven zoekt naar kengetallen. Ze willen serieus met hun 

opdrachtnemers omgaan en willen voorkomen dat serieuze partijen niet meer 

inschrijven omdat ze moeite hebben met hoge tenderkosten. Er wordt gewezen op de 

hoge mate van projectafhankelijkheid en het soort contract. 

Hoeveel van de tenderkosten ga je vergoeden? 

Eindhoven ziet ook dat sommige aannemers tevéél doen, dingen die helemaal niet 

gevraagd worden. Genoemd wordt een richtgetal van gemiddeld 1% van de 

projectkosten waarvan 1/3 wordt betaald. 

Let wel  gemiddelde en op basis van een ruwe inventarisatie! 

f. Kabel- en leidingschade: er blijken regelmatig problemen door niet correcte klic 

gegevens. Aannemer wordt al snel aansprakelijk gesteld door nutsbedrijf. Ook 

gemeenten hebben hun discussies met de nutsbedrijven. Er blijken regelmatig forse 

spanningen in de driehoek opdrachtgevers, opdrachtnemer en nutsbedrijf. 

 Bezien of/hoe we daar landelijk wat mee kunnen. 

g. Peter Roos memoreert kort het Cobouw artikel over ‘achterlijk betalingsgedrag’(citaat 

Cobouw) van gemeenten en de pilot in Horst aan de Maas om dit beter aan te pakken. 

Past overigens goed in de Marktvisie (zie bijlage). 

 

5. Rondvraag/sluiting 

 

 

Bijlage: 

- Cobouw artikel d.d. 5-10-2017 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

9-10-2017 Betonketen agenderen volgend overleg  en Daaf de Kok 

uitnodigen 

RMe 

9-10-2017 Projectenoverzicht gemeente Eindhoven komend kwartaal 

openbaar? 

E. Bruins 

9-10-2017 Bezien of we landelijk iets moeten met situaties met 

nutsbedrijven 

RMe 

 

 


