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Concept verslag van het Lokaal Bouw Overleg met de gemeente Woensdrecht 
 
 
Datum:   13 april 2017 
Verslaglegger:  M.Bierkens; T.0168-464143; email: c.bierkens@bouwendnederland.nl  
Aanwezig:   Gemeente Woensdrecht; Wethouder H. de Waal. 

D.Mollet Beleidsmedewerker Markt van Bouwend Nederland, regio Zuid. 
 
 
1. Welkom en opening 
Wethouder De Waal spreekt een woord van welkom.  
 
2. Vaststelling verslag Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg 29 september 2016 
Het verslag van het overleg op 29 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van de actielijst: de gemeente zal het geactualiseerde aanbestedingsbeleid naar 
Bouwend Nederland sturen, die het document voor advies zal voorleggen aan het 
Aanbestedingsinstituut.  
 
Het verslag wordt met inbegrip van het vorenstaande vastgesteld. 
 
3. Actualiteiten/mededelingen Bouwend Nederland: 
 
Bouwagenda (http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda). 

Bouwend Nederland licht toe dat in de Bouwagenda het bedrijfsleven, waaronder Bouwend 
Nederland, kennisinstellingen en overheid, onder leiding van oud/NCW-voorzitter Wientjes werkt aan 
de uitdagingen voor de komende jaren: een 100% energieneutrale woningvoorraad in 2050, het 
verbeteren van het hernieuwbare grondstoffengebruik met 50% en het verder laten stijgen van de 
productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van een miljoen extra woningen voorzien. De 
Bouwagenda biedt kans op nieuw, uitdagend werk voor wie open staat voor samenwerking en gebruik 
maakt van digitalisering en andere technologische vernieuwing.  
 
Het gaat om een echte kwaliteitssprong én een schaalsprong. Duurzaam, circulair en met een hogere 
klanttevredenheid en ook kijken naar belemmeringen door instituten en traditionele wet- en 
regelgeving.  
 
Verwacht wordt dat ook gemeenten zullen worden geconfronteerd met -onderdelen- van vraagstukken 
die voortkomen uit de Bouwagenda. 
 
Gesproken wordt over de wooncontinenten die de gemeente indertijd van de Provincie Noord-Brabant 
heeft gekregen en niet toereikend zijn. De gemeente is hierover in gesprek met de Gedeputeerde.  
 
Bouwend Nederland zal het signaal van de gemeente ook meenemen in het overleg Platform 
Bouwberaad en andere contacten die ze in Provinciaal verband heeft. 
    
Private Kwaliteitsborging in het bouwtoezicht  

De Tweede Kamer heeft voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gestemd. Ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel, is de wet wel aanzienlijk gewijzigd. Thans ligt de Wet ter verdere uitwerking 
bij de Eerste Kamer. 
 
Bouwend Nederland gaat voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet organiseren omdat er veel 
verantwoordingen bij de leden komt te liggen. 
 
Omgevingswet 

De Omgevingswet zal in 2019 in werking treden. Deze Wet integreert zo’n 26 wetten op het gebied 
van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, 
ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd.  
In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. 
Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. 

http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda
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Veel gemeenten en andere overheden maken nu ook al gebruik van mogelijkheden om voor te 
sorteren op de Omgevingswet. Zij zijn al concreet aan de slag, denken anders, werken anders en 
vernieuwen.  
 
Dennis Mollet heeft vorige week het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet in Bergen op 
Zoom bijgewoond. Duidelijk was dat de Provincie al doende is met het schrijven van de 
Omgevingsvisies. Voor gemeenten een signaal dat het nu de tijd is om signalen en ideeën te laten 
landen bij de Provincie zodat deze kunnen worden meegenomen.  

 

Zodra de Omgevingswet is aangenomen gaat de gemeente daar concreet mee aan de slag. 
 
4. Actualiteiten/mededelingen gemeente 
Een groot aantal zaken zijn al in de loop van het overleg ter sprake gekomen. 
 
De gemeente is fors bezig om de benodigde bouwopgave te realiseren. Wethouder De Waal geeft 
een toelichting op de bestaande en te realiseren projecten in de Kernen van de gemeente. 
 
Voor de komende drie jaren verwacht men in totaliteit 200 tot 300 woningen te kunnen realiseren. 
 
Bouwend Nederland is bezig om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In 
de aanloop naar deze verkiezingen zal Bouwend Nederland een aantal speerpunten in haar beleid  
onder de aandacht brengen van de partijen die hun programma`s aan het schrijven zijn dat hen helpt 
om verdere invulling te geven aan de doelstellingen van de partijen op belangrijke thema’s zoals: 
voldoende, betaalbare en duurzame huisvesting; goede bereikbaarheid voor burgers en bedrijven; 
een gezonde economie en werkgelegenheid. Ook zullen gesprekken plaatsvinden in Bouwketen of 
anderszins met mensen die zich verkiesbaar stellen. 
 
Wethouder De Waal wil hieraan graag meewerken. Dennis Mollet zal dit meenemen in de 
voorbereidingen op de verkiezingen.  
 
5. Planning nieuw overleg 
Het volgende gemeentelijk Bouwoverleg wordt vastgesteld donderdag 28 september 2017 van 11.00 - 
12.00 uur. 
 
6. Rondvraag/sluiting  
Wethouder De Waal geeft een toelichting op de samenwerking van de gemeenten in de Brabantse 
Wal. 
 
7. Rondvraag/sluiting  
Bouwend Nederland dankt de gemeente voor het overleg. 
 
 

Afspraken / actiepunten Actie door  

Naar aanleiding van de actielijst: de gemeente zal het geactualiseerde 
aanbestedingsbeleid naar Bouwend Nederland sturen, die het document voor advies zal 
voorleggen aan het Aanbestedingsinstituut.  
 
Bouwend Nederland is bezig om zich voor te bereiden op de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In de aanloop van deze verkiezingen zal Bouwend 
Nederland een aantal speerpunten in haar beleid die ze onder de aandacht brengen van 
de partijen die hun programma`s aan het schrijven zijn dat hen helpt om verdere 
invulling te geven aan de doelstellingen van de fractie op belangrijke thema’s zoals: 
voldoende, betaalbare en duurzame huisvesting; goede bereikbaarheid voor burgers en 
bedrijven; een gezonde economie en werkgelegenheid. Ook gesprekken in Bouwketen 
of anderszins met mensen die zich verkiesbaar stellen. 
 
De Wethouder wil hieraan graag meewerken. Dennis Mollet zal dit meenemen in de 
voorbereidingen op de verkiezingen.  

Gemeente/BNL 
 
 
 
BNL 

 


