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Verslag van de vergadering van Gemeentelijk Bouwoverleg gemeente  
 

Datum: donderdag 1 september 2016 

Verslaglegger: H. van Eijndhoven / D. Mollet 

 

 

Aanwezig: Gemeente :  

 Wethouder Raja Fick-Moussaoui (Ruimte, infrastructuur, milieu en 

natuur) 

 Wethouder Angely Waajen-Crins (Economische zaken en 

werkgelegenheid) 

 Mevrouw Nicole Ramaekers, Directeur Ruimte 

 Mevrouw Pita Tops, Hfd voorbereiding en Realisatie 

 De heer Godfried Fraters, projecten  

 De heer René Vrancken, inkoop 

  

 

Bouwend Nederland:   

De heer Jack Vlassak – Bouw 

De heer Leon Corstjens – Bouw 

De heer Dennis Mollet – Bouwend Nederland regio Zuid 

Mevrouw Hanneke van Eijndhoven – Secretaris Limburg 
 

Afwezig: De heer René Knols - Infra 

 

 

 

Opening 

 

1. Opening 

 

2. Actiepunten vorig overleg; Door alle drukte rondom de fusie die in Limburg heeft 

plaatsgevonden (drie afdelingen van Bouwend Nederland zijn opgegaan in één 

afdeling Limburg), is een openstaand actie punt nog niet afgewerkt. De afdeling 

Limburg zal op verzoek van de gemeente een overzicht aanleveren waarin lokale 

partijen zichzelf op een half A4-tje kunnen presenteren.  

 

3. Actualiteiten Bouwend Nederland; stand van zaken bespreken rondom: 

 

a) Private Kwaliteitsborging in het bouwtoezicht 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/09/20/private-

kwaliteitsborging-in-het-bouwtoezicht). 

Bouwend Nederland is actief in gesprek met VNG, VEH en vereniging van bouw- 

en woningtoezicht over de wetsvorming. Momenteel is het nog onzeker of de wet 

daadwerkelijk doorgang zal vinden en hoe de daadwerkelijke uitwerking eruit zal 

gaan zien. Voor zover mogelijk worden voorbereidingen getroffen om 

voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijven te organiseren. De gemeente wacht 
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de verdere ontwikkelingen van de wet af heeft nog geen verdere maatregelen 

getroffen maar zal dit indien nodig gezamenlijk doen met de regionale 

uitvoeringsdienst. 

 

b) Omgevingswet 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/inhoud/vernieuwing-

omgevingsrecht). De gemeente is bezig met de voorbereidingen op de komst van 

deze wet. In Venlo zijn reeds ervaringen opgedaan middels een pilot. De uitrol 

zal gefasseerd plaatsvinden. Contactpersoon is Rick Nillisen (Strategisch 

projectleider).  

 

c) Prestatiemeten/Past performance (CROW link: http://www.past-performance.nl/) 

Bouwend Nederland pleit voor uniformiteit waarbij de systematiek van het CROW 

op veel plekken de standaard is geworden. Samen met Bouwemeesters 

ondersteunen zij gemeenten bij de invoering van deze systematiek.  

De Provincie Brabant en haar vijf grote Brabantse gemeenten (Eindhoven, Breda, 

’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven) passen deze systematiek al enige tijd 

toe bij infra werken. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met infra bedrijven 

waarbij in de praktijk steeds vaker wederkerige beoordelingen plaatsvinden. In 

het Limburgs Infra overleg zal dit nog een verder vervolg krijgen. 

 

d) Nieuwe Marktvisie (https://marktvisie.nu/) https://www.uneto-

vni.nl/zakelijk/actueel/pers/limburgse-ketenpartners-onderschrijven-marktvisie  

Hoe ontstaan: DM legt uit, verwacht hoe met elkaar om te gaan. Contactvormen 

zijn belangrijk hoe gaan we om met risico’s. Na de zomer komt er een 

doorvertaling. Hoe door vertalen op decentraal niveau? WH: dit is nog niet 

verder opgepakt. Er wordt contact onderhouden. 

 

e) Nieuwe aanbestedingswet 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/inhoud/europese-

regelgeving-aanbestedingen) 

Overheid, ondernemers onderwijs. volgens WH heel belangrijk. Gemeente bekijkt 

zelf intern met eigen afdelingen. RV. Afgelopen dinsdag midden en noord 

Limburg om tafel gezeten. Moeten veel veranderingen geïmplementeerd worden, 

nu plan van aanpak. RV vindt dat bijvoorbeeld de eigen verklaring te 

gecompliceerd en gebruiksonvriendelijk is. JV is het hiermee eens maar heeft 

nog geen klachten van collega’s ontvangen. Waarschijnlijk omdat de meeste 

gemeenten nog met de ouder versie werken. WH geeft aan graag feedback te 

ontvangen van de bedrijven die in Roermond opereren. Over het algemeen 

verloopt deze samenwerking prima. Op het gebied van Social Return worden 

enkele ervaringen gedeeld en worden actuele ontwikkelingen rondom het 

gezamenlijke convenant toegelicht.  
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4. Actualiteiten gemeente Roermond 

De gemeente is erg actief om de woningvoorraad op te waarderen.  

 Wethouder: grote tekorten arbeidsmarkt te verwachten in de sector; wat 

doen jullie aan actie? DM collega Karin Oomen houdt contact met 

onderwijs – hoge kwaliteit mensen – voldoende mensen. Daarom ook 

belangrijk om jonge mensen werk te gunnen ikv social return. Dag van de 

Bouw, bouworiëntatiedagen. Wethouder geeft aan graag te steunen in 

communicatie als dit kan helpen, (tweet, facebook oid) 

 Actualiteiten Gemeente Roermond: WH 1. N280 gat fase in van 

realiseren, met provincie aanbesteden nu. 2 Stuk visie ligt in december, 

op later moment ook BNL naar laten kijken. 3. Met regio midden Limburg 

bezig om nieuw economisch profiel op te stellen 

 JV is er nog een bestemmingsplan RV wij mogen nog bouwen WH streng 

in beoordelen van plannen, wat heeft prioriteit. En niet te lang over een 

plan; als het te lang duurt, dan gaat het over. Dit geld ook voor 

afgegeven bouwvergunningen. JV jammer dat e rnu nog vergunningen 

liggen tegen oude regelgeving, "oude" kwaliteit PT dat zijn er niet meer 

zoveel, kunnen we wettelijk niets aan doen, maar wordt wel bespreekbaar 

gemaakt. 

 DM asbestplannen Prevoo, wat in Roermond. Wethouder Fick geeft aan 

dat hier nog geen duidelijkheid over bestaat.  

 

5. Rondvraag en Sluiting 

BNL had een bericht ontvangen dat het parkeren in binnenstad tijdens 

werkzaamheden tot problemen heeft geleid (te weinig plek en in verhouding als 

duur ervaren). Gemeente beaamt dit probleem en geeft aan dat er in een 

historische binnenstad helaas altijd meer vraag is naar parkeerplek dan aanbod. 

Is er een benchmark ivm andere historische steden wellicht dat hier naar 

gekeken kan worden en er eventuele goede voorbeelden bestaan. 

 

Er wordt afgesproken dat dit verslag eerste naar de Gemeente Roermond gaat 

alvorens het op de website komt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst openstaande acties 
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Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

Datum Actie Naam 

24-03-2015 De afdeling Limburg zal op verzoek van de gemeente 

een overzicht aanleveren waarin lokale partijen 

zichzelf op een half A4-tje kunnen presenteren. 

Afd. 

Limburg 

   

   

 

 

 
 


