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Verslag van de vergadering van Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg 

 
Datum: 16 mei 2019 

Verslaglegger: Wouter Saes 

t +31 (0)79 3 252 271 e W.Saes@bouwendnederland.nl  

 

Aanwezig: Fleur Spijker, Jan van Egmond, Gerard Tuin, Laurens Cramer, Remmert 

Bouwers, Daniel Bischoff, Daniëlle Smeets, Vera van Rossem, Jessica Hilhorst, 

Frouke Pieters, Wouter Saes (verslag) 

 
Afwezig: Martine Leewis, Martin van der Steen, Martijn du Prie 

 

 

1. Opening en mededelingen  

Dhr. Saes geeft aan dat dhr. Van der Steen zich op een eerder moment reeds heeft afgemeld voor 

het overleg. Dhr. Du Prie schuift, indien mogelijk later nog aan. Hij heeft andere verplichtingen 

die mogelijkerwijs uitlopen. Dhr. Frank geeft aan dat ook wethouder Leewis helaas niet in de 

gelegenheid is om aan te schuiven bij het overleg. Voor het volgende overleg, dat staat gepland 

op 17 oktober aanstaande, is iedereen in de gelegenheid om aanwezig te zijn.  

 

2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 27 september 2018 

Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen vastgesteld.  

Dhr. Saes geeft aan dat aan alle actiepunten inmiddels invulling is gegeven. Een aantal van deze 

actiepunten komen terug op de agenda van het overleg.  

 

3. Open Innovatielab.  

Bouwend Nederland geeft samen met Technolab een presentatie over het Open Innovatie Lab. Dit 

is een initiatief van Technolab, Bouwend Nederland en de gemeente Leiden, opgezet naar 

aanleiding van de GBIO-vergadering van 27 september jongstleden. Het initiatief bestaat uit het 

realiseren van een circulair modulair gebouw, waar Technolab in kan worden gehuisvest. Vanuit 

dit gebouw kunnen de opdrachten die Technolab vanuit de markt krijgt om de instroom in de 

sector te bevorderen, uitvoeren.  

 

Dhr. Van Egmond en dhr. Tuin geven aan in de sector een tekort aan arbeidskrachten te merken. 

Dit geldt met name voor de instroom in de sector van onderop. Ook zij-instroom is een 

aandachtspunt, maar beide heren merken dat hieruit voorlopig nog sprake is van meer aanwas 

dan van onderop. Ook geven ze aan dat het lastig is om goede stagiaires te vinden, die 

vervolgens hun weg naar de sector kunnen vinden. Graag denken ze mee over de vraag hoe deze 

mensen warm te maken voor de sector. Dhr. Saes geeft aan dat Bouwend Nederland dit wellicht 

breder uit kan zetten binnen de afdeling Duin- en Rijnstreek, waar de gemeente Leiden onder 

valt. 

 

Wethouder Spijker geeft aan dit initiatief graag te willen koppelen aan The Field. Dit initiatief kent 

echter een planning die vooruit loopt op het Open Innovatie Lab. Afgesproken wordt dat naar een 

mogelijke koppeling tussen beide initiatieven wordt gezocht. 
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De aanwezigen spreken af dat Bouwend Nederland samen met de gemeente en Technolab gaat 

kijken hoe de leden van Bouwend Nederland kunnen worden betrokken bij de invulling van de 

projecten van Technolab. Daarnaast worden koppelkansen met The Field onderzocht (actie). 

 

4. Circulair bouwen & aanbesteden 

Mevrouw Pieters licht toe dat de gemeente Leiden de ambitie heeft een volledig circulaire 

gebiedsontwikkeling te realiseren. Initiatieven om hier een start mee te maken, zijn The Field en 

de Duurzaamste KM. Tot slot wil de gemeente ook de materiaalstromen die bij werken worden 

gebruikt, circulair maken. Om de mate van duurzaamheid van ondernemers momenteel te meten, 

gebruikt de gemeente de EMVI prestatieladder. Echter, de gemeente wil graag het gesprek aan 

met de sector over circulariteit. Hierbij wil de gemeente niet alleen aandacht hebben voor 

gebieden en werken waar de gemeente zelf direct opdrachtgever in is –deze vertalen zich in een 

gesprek over inkoop- maar ook over gebieden waar de gemeente niet zelf aan de lat staat. Dhr. 

Tuin wijst op het convenant Beton, waar de gemeente onderdeel van is en recentelijk is 

ondertekent. Hier wordt door de sector samen met de markt uitgesproken naar een circulaire 

betonketen te willen. Dhr. Van Egmond geeft aan dat de EMVI-prestatieladder niet altijd een 

valide meetinstrument is. Het gevaar bij een dergelijke systematiek is dat ondernemers meer 

gaan focussen op hun score uit de prestatieladder en niet bezig zijn met duurzaamheid an sich. 

Dhr. Saes onderschrijft dit punt en geeft aan dat hij dit signaal breder uit de sector terug krijgt. 

Mevrouw Pieters geeft aan graag nader in gesprek te gaan met Bouwend Nederland over het 

thema circulariteit. Afgesproken wordt hiervoor een vervolgafspraak te maken (actie). 

 

Daarnaast geeft dhr. Saes aan dat ten aanzien van het gesprek over inkoop, binnenkort door 

Bouwend Nederland samen met het CROW een kennissessie over bouwteams wordt 

georganiseerd. Deze sessie is georganiseerd naar aanleiding van het laatste GBIO-overleg op 27 

september. In het ambtelijk vervolgcontact hebben Bouwend Nederland en de gemeente 

geconcludeerd dat er behoefte is aan een training hoe bouwteams uit te zetten in de markt. Met 

deze bijeenkomst wordt hier invulling aan gegeven. Vanuit Leiden wordt verwacht dat hier 9 

mensen bij aanwezig zullen zijn.  

 

5. Hoe om te gaan met verschillende wensen die samen komen in één project? 

Mevrouw Smeets geeft een presentatie over het afwegingskader duurzaamheid dat door de 

gemeente is ontwikkeld. Dit afwegingskader dient handvatten te geven voor het maken van een 

zo optimaal mogelijke keuze ten aanzien van aanvullende wensen op het gebied van 

duurzaamheid in bouwprojecten. Het zorgt ervoor dat, rekening houdend met meerdere 

omgevingsfactoren, de duurzaamheidsambities van de gemeente meer focus krijgen waardoor 

invulling van die ambities door marktpartijen kansrijker moet wordt. Het doel van het kader is 

daarmee de gemeenteraad mee te nemen in de afweging die is gemaakt op het gebied van 

duurzaamheid, uitgaande van de constatering dat een stapeling van wensen uiteindelijk 

onhaalbaar is in realisatie.  

De gemeente heeft op dit moment een eerste versie van het afwegingskader klaar, en gaat nu 

aan de slag met een gebruikshandleiding voor zowel de raad als ondernemers. Momenteel is het 

gebruik van het afwegingskader nog geen verplichting, maar een tool om mee te geven aan de 

gemeenteraad. Dhr. Saes geeft aan dat het van belang blijft dat ondernemers hun eigen kennis 

en expertise op het gebied van duurzaamheid kunnen blijven tentoonspreiden. Het bieden van 

inzicht in eventuele koppelkansen in het afwegingskader kan mooie win-win situaties opleveren, 
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maar ook beperkend werken. Om dit te voorkomen blijft het gesprek met ondernemers voorin het 

proces van belang. 

 

Dhr. Saes doet het aanbod om los hiervan een raadsbijeenkomst te organiseren over de stapeling 

van ambities, gekoppeld aan de woningbouwopgave. Wethouder Spijker geeft aan dit een goede 

suggestie te vinden, maar ook te willen kijken naar de juiste timing voor een dergelijke 

bijeenkomst. Daarnaast kan ook gekeken worden naar een marktbijeenkomst over het 

afwegingskader zelf, om de input van de markt op dit document te krijgen. Afgesproken wordt te 

kijken wanneer beide bijeenkomsten het beste kunnen worden georganiseerd (actie).  

 

6. Bouwlogistiek 

Vanwege de tijd besluiten de aanwezigen dit agendapunt uit te stellen naar de volgende 

vergadering (actie). 

 

7. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

16 mei 2019 Betrekken van leden bij Open Innovatie Lab en onderzoeken 

van koppelkansen met The Field 

Jessica 

Hilhorst & 

Vera van 

Rossem 

16 mei 2019 Vervolgafspraak over circulair bouw Frouke 

Pieters & 

Wouter Saes 

16 mei 2019 Organiseren marktgesprek over afwegingskader 

Duurzaamheid 

Carien 

Arendz & 

Wouter Saes 

16 mei 2019 Organiseren raadsbijeenkomst over stapeling van wensen in 

relatie tot de woningbouwopgave in Leiden  

Carien 

Arendz & 

Wouter Saes 

16 mei 2019  Agenderen thema Bouwlogistiek voor volgend overleg Carien 

Arendz & 

Wouter Saes 

 

 

 

 


