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1. Kennismaking en uitgangspunten overleg 
Jos Melchers heet allen welkom, waarna een kort voorstelrondje volgt. Jan Hartog licht namens 
Bouwend Nederland het doel van het overleg aan de hand van de uitgangspuntennotitie toe. 
Mogelijke onderwerpen voor gesprek zijn: bouwlogistiek, gebiedsontwikkeling, SROI-invulling, 
energietransitie, veiligheid.   
 
2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 20 september 2018  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er wordt stilgestaan bij de actiepunten. Ten aanzien 
van SROI komt de vraag op of voldoende in beeld is wat het rendement van het SROI-beleid is. 
Marc van Leeuwen wil dit inventariseren en eerstvolgend overleg delen (actie). Eventueel kan 
ook eerst in kleiner comité hierover gesproken worden voor het op de agenda terugkomt. T.a.v. 
Bouwlogistiek worden er stappen gezet. Ook in de POR onderwerp van gesprek.  
 
Emissieloos transport waar nu een aanbesteding voor een pilot voor loopt is punt van aandacht. 
Rinie Barendregt ziet dat in de praktijk inkoopprocessen van materiaal niet altijd even logisch is. 
Marc van Leeuwen geeft aan te willen inventariseren welke aspecten een rol spelen bij inkoop van 
bijvoorbeeld zand.  
 
3. Gebiedsontwikkeling Rotterdam Zuid 
Vorig overleg is gesproken over het organiseren van een plancapaciteitspool vanuit de markt om 
planontwikkeling te versnellen. Marco Dijkshoorn licht toe hoe in Schiedam hier goede ervaringe 
mee zijn. Een coalitie van 4 grotere marktpartijen ontlast de gemeente Schiedam in 
planontwikkeling van 4000 woningen. De coalitie organiseert zelf het proces van ontwerp, 
juridische vraagstukken t/m ontwikkeling, realisatie en aanleg voor de hele keten. Het ontlast de 
gemeente, want ze hoeft geen tender te organiseren en zorgt voor snelheid. Jos Melchers kent 
het voorbeeld van Schiedam. Is samenwerking nieuwe stijl. Hij staat er voor open om er van te 
leren. In Rotterdam gebeurt ook veel, dit jaar realisatie van 4500 woningen, vorig jaar 3750. De 
kunst is dat vol te houden. Jos Melchers staat open om de Schiedamse werkwijze te vertalen naar 
het Rotterdamse en te kijken of een vergelijkbare coalitie  om plancapaciteit te versnellen te 
realiseren is. Het initiatief hiervoor ligt bij Bouwend Nederland.  
 
4. Veiligheid en de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer 
Jan Hartog benoemt dat het gaat om twee rollen, de gemeente als opdrachtgever en beoordelaar 
van private initiatieven met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.  Jos Melchers stelt voor 
om aan de hand van voorbeelden situaties te benoemen waar veiligheid in het geding is door 
optreden van de gemeente als opdrachtgever of als regulerende instantie. Marc van Leeuwen wil 
graag ook intern bespreken hoe dit soort veiligheidsrisico’s ontstaan. Afgesproken wordt dat de 
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gemeente aannemers om voorbeelden van veiligheidsrisico’s vraagt. Bouwend Nederland doet 
hetzelfde bij haar achterban. Aan de hand daarvan vindt analyse plaats of de veiligheid 
incidenteel in het geding is of meer structureel. Vervolgens kan in een platform van ambtenaren 
en bouwers gekeken worden naar mogelijkheden om veiligheid te vergroten (actie).  

 
5. Energietransitie en klimaatbestendigheid 
Jos Melchers roept bouwers op om met een aanvalsplan te komen voor de energietransitie. Voor 
de hoeveelheid te verwachten werk zou er meer geïnvesteerd kunnen worden door 
bouwbedrijven. Hij daagt bouwers uit er mee aan de slag te gaan. De renovatie gaat niet hard 
genoeg. Hessel Heins-Wunderle geeft aan dat bouwers er wel degelijk mee bezig zijn, maar dat er 
ook meer zekerheid moet komen over op welke energiebronnen er wordt ingezet. Daarnaast 
kijken bouwbedrijven op dit moment ook erg scherp naar welke opdrachten hun rendement 
kunnen verhogen, om meer vet op de botten te krijgen. Jan Hartog vult aan dat de opgave niet 
alleen door de bouw op te lossen is, maar breder door de hele bouwkolom opgepakt moet 
worden. Volgens Jos Melchers zou het mooi zijn als Rotterdam op dit onderwerp het beste 
jongetje van de klas zou kunnen zijn. Tot slot komt Private Kwaliteitsborging kort aan bod. Dit 
onderwerp wordt geagendeerd voor eerstvolgend overleg (actie).  
 
 

 
Lijst openstaande acties 
 

Actiepunt Omschrijving Te behandelen  
1.  Inventariseren rendement SROI-beleid Marc van Leeuwen 
2.  Uitvragen voorbeelden veiligheidsrisico’s  Marc van 

Leeuwen, Hessel 
Heins-Wunderle 

3.  Private Kwaliteitsborging agenderen voor volgend 
overleg 

Heins-Wunderle 

 
 
 
 


