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Concept verslag van de vergadering van Brabants Infra Overleg 

 
Datum: 26 maart 2018 
Verslaglegger: René Meyboom 

t +31 (0)13 5 350 510 e r.meyboom@bouwendnederland.nl  
 

Aanwezig:  Eugenie Bruins (gemeente Eindhoven), Bart Dirven (Infra Brabant Bestuur), 

Bas Drijvers (gemeente Eindhoven), Biljana Franjic (BAM Infra), Mario 
Goossens (Strabag), John van den Hanenberg (Hanenberg), Henk Hendrikx 
(Heijmans), Daaf de Kok (Betonketen), Edwin van der Linden (gemeente 
Tilburg), Peter Minnen (gemeente Helmond), Ted Prinsen (gemeente Den 

Bosch), Peter Roos (Roos Groep), Werner Sanders (gemeente Helmond), 
Roelant Veldboer (Dura Vermeer), Eric Vugs (Volker Wessels), Manuel Wiercx 
(gemeente Breda), Eric Willekens (gemeente Breda) en René Meyboom 

(Bouwend Nederland). 
 
 

1. Opening 

Er wordt een korte voorstelronde gedaan.  
 

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

Opmerkingen op verslag: Henk Hendrikx werkt bij Heijmans. 

Actiepunten: 

- Betonketen  zie agenda. 

- Projectoverzicht: Blijft een actueel punt dat politiek wordt geagendeerd in het 

bouw/infra overleg met gemeenten en de Masterclass infra wethouders. 

- Situatie met nutsbedrijven: Vanuit de landelijke vakgroep Ondergrondse Netwerken 

wordt dit onderwerp geagendeerd. De factsheet hierover wordt t.z.t. aan alle 

deelnemers toegezonden. 

 
3. Betonketen – Bouw circulair 

Daaf de Kok verzorgt een presentatie, zie sheets in de bijlage plus pdf van getoond 

tijdschrift. 

 

4. Ingezonden thema’s en ontwikkelingen bij deelnemende organisaties 

a. Pilot Inkoop/gemeente Breda; groslijst systematiek. Presentatie door Eric Willekens, zie 

sheets in de bijlage.  

 Totale omvang opdrachten tussen 30 – 40 miljoen 

 Voor criterium ‘lokaal’ geldt of bedrijf gevestigd is in Breda. 

 Regeling is vorige week gepubliceerd. 

b. Negometrix versus Tendernet, toelichting door Eugenie Bruins. 

 Gevraagd wordt naar voorkeuren en ervaringen. Binnen de gemeente Eindhoven is 

er discussie over dit onderwerp. 

 Negometrix lijkt wat complexer te zijn. Er hoeft niet voor betaald te worden.  

 Overige meningen worden per mail opgehaald en verspreid (actie). 

 Voorkeur voor één landelijk systeem. 

 Helmond staat ook voor deze keuze.  

 Er komt een Negometrix ‘light’ versie. 
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c. Gemeenteraadsverkiezingen;  

 Bouwend Nederland heeft fors ingezet op de gemeenteraadsverkiezingen met 

informatie naar partijen, dialoogsessies in gemeenten en straks masterclasses voor 

nieuw benoemde wethouders. 

 Coalitieakkoorden worden geanalyseerd op ‘bouw’ en ‘infra’ onderwerpen (zie 

bijlage brief naar gemeenten). 

d. Beter Aanbesteden:  

Naar aanleiding van het rapport Actieagenda Beter Aanbesteden wordt gediscussieerd 

over uniformiteit versus projectspecifiek. De door CROW gepropageerde wijze van 

scoren met 1, 4, 7, 10 leidt tot te weinig differentiatie en onderscheidend vermogen. 

Ook Bouwend Nederland zou hier voorstander van zijn?? Dit is direct nader uitgezocht. 

NB: Navraag over Model 1, 4 , 7, 10 Crow Past Performance leert dat 1, 4, 7, 10 staat 

voor duidelijke beschrijvingen van bijbehorend aantoonbaar gedrag. De verwarring zit 

hem in het feit dat 1, 4, 7, 10 ook associaties oproepen met rapportcijfers van school. 

Om deze verwarring te voorkomen zou men beter A, B, C, D of elke andere codering 

kunnen gebruiken. 

 

5. Rondvraag/sluiting 

 In Tilburg komt er een meer centrale inkooporganisatie. 

 Veiligheid wordt een toenemend issue. Wat doen bouwers, wat doen opdrachtgevers 

hieraan? Hoe liggen verantwoordelijkheden. Agendapunt voor volgend overleg (actie). 

 Inframensen Zuid met vestigingen in Oss en Breda sinds 21 februari jl. opgestart. Peter 

Postma volgende keer één en ander laten toelichten? (actie) 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Het volgend overleg is vastgelegd op 

29 oktober 2018. 

 

 

Bijlagen: 

1. Sheets presentatie Daaf de Kok – bouw circulair plus pdf van getoond tijdschrift. 

2. Sheets presentatie Eric Willekens - Pilot Inkoop/Breda  

3. Brief d.d. 22-3-2018 plus bijlage naar gemeenten n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen 

 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

26-3-2018 Factsheet nutsbedrijven/kabels-leidingen RMe / BNL 

26-3-2018 Ervaringen/meningen Negometrix delen Allen 

26-3-2018 Analyse coalitieakkoorden agenderen RMe 

26-3-2018 Toelichting door Peter Postma over Inframensen Oss en Breda RMe 

26-3-2018 Veiligheid agenderen RMe 

 


