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Afwezig: Dhr. Sleeking 
 

 

 

1. Opening en mededelingen  

Burgemeester Kolff heet alle aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Korte kennismaking aanwezigen  

Omdat het vorige overleg in dit kader een tijd geleden heeft plaatsgevonden en een groot aantal 

aanwezigen voor het eerst aanschuiven, wordt voorgesteld een korte kennismakingsronde te 

doen. Alle aanwezigen stellen zich kort voor.  

 

3. Coalitieakkoord Dordrecht 2018-2022 

De gemeente geeft aan een grote ambitie te hebben ten aanzien van de woningbouw de komende 

jaren. De komende college periode wil de gemeente de realisatie 4000 woningen in uitvoering 

brengen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende locaties aangewezen. In de Spoorzone 

Dordrecht-Zwijndrecht moet een groot deel van de regionale en lokale opgave worden 

gerealiseerd; zo'n 6000 tot 7.000 woningen. Op korte termijn in Gezondheidspark en Amstelwijck 

rond de 1500 woningen. In de planning zit op dit moment voor de komende jaren zo'n 3600 

woningen.  

Bouwend Nederland vraagt de gemeente hoe ze de ambitie ten aanzien met het hoger segment 

wil combineren met de ambitie ten aanzien van de realisatie van de woningbouw. Het realiseren 

van woningen in het hoger segment gaat vaak trager dan in het midden- en lager segment. Dit 

heeft enerzijds te maken met de snelheid waarmee woningen worden verkocht en anderzijds met 

de hoeveelheid aan woningen die op een locatie kunnen worden gerealiseerd. De gemeente geeft 

aan hier rekening mee te hebben gehouden en de samenwerking met de markt graag op te willen 

zoeken om te kijken hoe deze ambities gerealiseerd kunnen worden. Bouwend Nederland geeft 

aan dat een projectontwikkelaar over het algemeen een kosten-baten analyse zal maken ten 

aanzien van de realisatie van woningen op zijn percelen. De gemeente Dordrecht heeft de 

afgelopen jaren een aantal percelen verkocht aan projectontwikkelaars. Deze percelen worden nu 

door de gemeente als potentiële bouwlocaties aangewezen. De gemeente is er zich van bewust 

dat sommige locaties lastig zijn. Bouwend Nederland geeft aan graag samen met de gemeente te 

willen kijken of het mogelijk is een gesprek te organiseren tussen leden van Bouwend Nederland 

en de gemeente Dordrecht over de vraag hoe belemmeringen en drempels kunnen worden 

weggehaald waardoor ook op deze lastige locaties woningbouw kan worden gerealiseerd. En hoe 

hierin de balans kan worden gevonden tussen opbrengsten en kwaliteit. Afgesproken wordt dat 

een dergelijke gezamenlijke bijeenkomst wordt georganiseerd (actie).  

Ook ten aanzien van duurzaamheid heeft de gemeente Dordrecht een opgave, met name als het 

gaat om de verduurzaming van de bestaande bouw. Er geldt een wettelijke verplichting voor 
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gasloze nieuwbouw, waarbij de gemeente op dit moment de mogelijkheden van een warmtenet 

onderzoekt. De gemeente heeft nog vragen ten aanzien van mogelijkheden in de verduurzaming 

van de bestaande bouw en vraagt de leden van Bouwend Nederland wat zij nodig hebben om 

invulling te kunnen geven aan deze ambitie. Bouwend Nederland geeft aan dat veel gemeenten 

hier tegenaan lopen. De bouwsector heeft met name behoefte aan enerzijds vraagbundeling ten 

aanzien van verduurzaming en anderzijds ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. In 

veel gemeenten worden woningcorporaties als ‘launching customer’ gebruikt om massa te maken. 

Dit kan een verleidend effect hebben op particulieren die de kans grijpen om hun woning meteen 

ook te verduurzamen. Daarnaast lobbyt Bouwend Nederland op landelijk niveau voor een 

woninggebonden financiering en een woningpaspoort (waardoor gefaseerde verduurzaming 

makkelijker en effectiever wordt), om drempels in de verduurzaming van woningbouw weg te 

nemen. De aanwezigen spreken af dat de gemeente samen met Bouwend Nederland een 

marktconsultatie organiseert om te onderzoeken wat de markt te bieden heeft ten aanzien van de 

verduurzamingsopgave en wat ze nodig heeft om invulling te kunnen geven aan de ambities van 

de gemeente (actie). 

 

De positie van Dordrecht als stad onder de rook van Rotterdam biedt kansen. De gemeente wil 

graag een aantrekkelijke uitwijklocatie zijn voor mensen die niet in Rotterdam willen wonen. 

Hierbij wil de gemeente zich met name richten op jongeren Bouwend Nederland geeft aan dat in 

dit kader de realisatie van een lightrail-verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht van essentieel 

belang is. Hier maakt de gemeente Dordrecht zich al hard voor bij de provincie. Afgesproken 

wordt dat er een vervolggesprek plaats vindt om te onderzoeken waar nog meer kansen liggen 

om jongeren uit Rotterdam richting Dordrecht te trekken (actie).  

 

4. Samenwerkingsovereenkomst GWW-sector 

Bouwend Nederland geeft aan dat de gemeente Dordrecht samen met Stichting Rondom GWW 

een convenant gaat tekenen om de samenwerking tussen de markt en de overheid te verbeteren 

in de GWW-sector. Hij geeft aan dit als een mooie ontwikkeling te zien en kijkt uit naar de eerste 

projecten die vanuit het convenant in de markt worden gezet. De ervaringen met een dergelijk 

convenant in Rotterdam zijn namelijk overwegend positief. Bouwend Nederland vraagt de 

gemeente waarom er is gekozen voor een convenant dat specifiek is gericht op de GWW-sector. 

Ook in de Bouw- en Utiliteitsector liggen kansen voor een dergelijk initiatief. De gemeente geeft 

aan dat dit een interessante gedachte is. De aanwezigen spreken af dat wordt onderzocht op 

welke manier een dergelijk convenant ook voor de Bouw- en Utiliteitsector opgesteld kan worden 

(actie).  

 

5. Aanbestedingsbeleid gemeente Dordrecht 

De gemeente heeft de ambitie een van de top 5 MKB-vriendelijkste grote gemeenten van 

Nederland te worden. Bouwend Nederland geeft aan blij te zijn met deze ambitie. Een van de 

zaken die nodig zijn om deze ambitie te kunnen verwezenlijken, is te zorgen voor een ander type 

uitvragen in het aanbestedingsbeleid van de gemeente. Hierbij valt te denken aan 

bouwteamprocedures. Dit soort constructies zijn vooral nuttig voor projecten waarin de gemeente 

op zoek is naar innovatieve oplossingen en bieden de bescherming van de innovatie die de markt 

zoekt. Dergelijke constructies biedt de markt de mogelijkheid om creatieve oplossingen te vinden 

op de vraag die door de gemeente is gesteld. De gemeente behoudt de mogelijkheid kaders te 

stellen bij de opdracht en regie te houden op het proces. De huidige markt staat ondernemers toe 
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kieskeuriger te zijn in de opdrachten waarop ze inschrijven. Dit betekent dat de opdrachten 

waarin de ondernemer zelf iets toe kan voegen, iets aan kan verdienen en waar de samenwerking 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed is, de opdrachten zijn die de meeste interesse 

zullen wekken. 

De gemeente vraagt de delegatie van Bouwend Nederland of er zaken ten aanzien van het 

aanbestedingsbeleid nog verbeterd kunnen worden. Zijn er dingen te verbeteren? Bouwend 

Nederland geeft aan dat de gemeente Dordrecht nog relatief uitvragen op laagste prijs in de 

markt zet en dat uitvragen op kwaliteit vaak een laag aandeel EMVI kennen. Hierin laat de 

gemeente kansen in de markt liggen als het gaat om innovatieve oplossingen ten aanzien van 

bijvoorbeeld duurzaamheid. De gemeente vraagt zich af wat laaghangend fruit is, in termen van 

aanbestedingseisen, die in aanbestedingen zouden kunnen worden verwerkt. De aanwezigen 

spreken af dat dit gesprek meegenomen wordt in het convenant voor de GWW-sector (actie). 

 

6. Rondvraag 

De aanwezigen spreken af een halfjaarlijkse gesprekcyclus te hanteren. 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

12-02 Organiseren bijeenkomst over woningbouwopgave op 

ingewikkelde locaties 

Mevr. 

Overboom, 

Dhr, Saes 

12-02 Organiseren marktconsultatie over verduurzaming 

woningbouw 

Mevr. 

Overboom, 

Dhr, Saes 

12-02 Organiseren vervolgafspraak over vraag hoe jongeren uit 

Rotterdam naar Dordrecht te trekken 

Mevr. 

Overboom, 

Dhr, Saes 

12-02 Onderzoeken van mogelijkheden convenant voor B&U-sector Dhr. Saes, 

Dhr. Van 

Dieën  

12-02 Laaghangend fruit in aanbestedingseisen meenemen in 

Convenant GWW-sector 

Dhr. 

Barendregt, 

Dhr. Van 

Dieën 

 

 

 

 


