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Gemeentelijk  Bouw en Infra Overleg met de gemeente Roosendaal 
 
 
 
Datum: 11 mei 2017 
Verslaglegger: C. Bierkens   
Aanwezig: Gemeente Roosendaal: E. Visser, C. Steendijk. 

Bouwend Nederland: M. Bleij en D.Mollet. 
 
 
 
1. Welkom  
Mevrouw Steendijk spreekt een woord van welkom. De heer E.Franken is verhinderd en zal in het vervolg 
niet meer als vaste deelnemer bij het overleg aanwezig zijn. 
 
Naar aanleiding van de agenda wordt door haar opgemerkt dat de bespreekpunten vooral 
kennisuitwisseling betreffen. In de vergadering zal aan de orde komen hoe we het overleg nog beter vorm 
kunnen geven en welke vervolgacties we kunnen afspreken. 
 
2. Conceptverslag 10 november 2016  
Het conceptverslag van 10 november 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van de actielijst 
De heer Mollet merkt op dat in de vorige vergadering ter sprake is gekomen dat de Wethouders Wonen  op 
bestuurlijk niveau regelmatig bij elkaar komen en in december jl. een uitvoeringsagenda 2017 zouden 
opstellen waarvan Bouwend Nederland in kennis zou worden gesteld. 

 

Mevrouw Steendijk geeft aan dat de uitvoeringsagenda is vastgesteld, maar dat het intern document 
betreft.   
 
In de gemeente Roosendaal is men bezig met de ontwikkeling van een Stimuleringsregeling voor 
woningverbetering zoals in de gemeente Moerdijk is geïnitieerd waarbij woningeigenaren tegen 
aantrekkelijke voorwaarden geld kunnen lenen om hun woning te verbeteren. Het gaat hier om 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en levensloopbestendigheid.  
 
https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2017/Nieuws-februari-2017/Gemeente-Moerdijk-
lanceert-unieke-regeling-voor-woningverbetering.html 
 
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 met -onderdelen- 
vraagstukken voortkomende uit de Bouwagenda zullen worden geconfronteerd. Er liggen zeker kansen 
voor partijen. 
 
Afwachten is of er voor de aanstaande zomervakantie een landelijke tafel zal komen die de Bouwagenda 
gaat uitwerken of er regionale/lokale tafels zullen ontstaan voor de uitwerking waarbij regionale en lokale 
partijen kunnen aansluiten. Als dit laatste het geval is zou het wellicht interessant kunnen zijn voor het 
gemeentelijk Bouw- en Infra Overleg. 
 
De heer Mollet heeft vorige week contact gehad met de gemeente Bergen op Zoom die de Bouwagenda 
heeft doorgenomen en parallellen ziet met verschillende thema`s. Men heeft daar de wens uitgesproken 
om een koppeling te maken van de  Bouwagenda met het planmatig onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen.  De gemeente zal de link van de Bouwagenda intern verspreiden. 
 

https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2017/Nieuws-februari-2017/Gemeente-Moerdijk-lanceert-unieke-regeling-voor-woningverbetering.html
https://www.moerdijk.nl/web/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2017/Nieuws-februari-2017/Gemeente-Moerdijk-lanceert-unieke-regeling-voor-woningverbetering.html
http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda
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Ontwikkelingen Private Kwaliteitsborging in het bouwtoezicht  
De Tweede Kamer heeft voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging gestemd. Ten opzichte van het 
oorspronkelijke voorstel, is deze Wet aanzienlijk gewijzigd. Thans ligt de Wet ter verdere uitwerking bij de 
Eerste Kamer. Deze verandering houdt in dat de technische toets (Bouwbesluit) en het toezicht hierop 
wordt overgelaten aan de private markt. Gemeenten hoeven dan bij het afgeven van een vergunning bij 
eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw niet meer te kijken naar bouwtechnische aspecten.  
 
De Wet die ingaat op 1 januari 2018 betekent ook voor de gemeente een rolverschuiving. Zij blijven bij 
het afgeven van een bouwvergunning wel kijken naar de lokale welstandseisen, het bestemmingsplan en 
de veiligheid voor de omgeving. Ook controleert zij of de aannemer werkt met een goedgekeurde 
methode voor kwaliteitsborging. De opdrachtgever, zowel een particulier als een bedrijf krijgt één 
aanspreekpunt voor Kwaliteitsborging. De markt die gecertificeerd is gaat toetsen op de Bouwkwaliteit.  
 
Omdat er veel verantwoording bij de leden komt te liggen treft Bouwend Nederland voorbereidingen om 
voorlichtingsbijeenkomsten over de Wet te organiseren.  
 
De gemeente is nog niet intensief bezig met de implementatie van de Kwaliteitsborging in het beleid. 
 
Aangegeven wordt dat het niet ondenkbaar is dat de Kwaliteitsborging uiteindelijk ondergebracht zal 
worden in de Omgevingswet. 
 
Ontwikkelingen Omgevingswet 
Proces is bij de gemeente in ontwikkeling.  
 
Mevrouw Sep zal voor het volgende overleg worden uitgenodigd om een update te geven over de 
Omgevingswet. 
 
De gemeente geeft aan dat mevrouw Sep desgewenst ook een toelichting kan geven over de 
Omgevingswet op een afdelingsvergadering van Bouwend Nederland. 
 
Uitfasering Ondernemingsdossier 
Het Ondernemingsdossier wordt landelijk vanuit het Ministerie uitgefaseerd. Bouwend Nederland vindt 
dat erg jammer omdat er op het dossier zwaar is ingezet om het te promoten en verschillende pilots te 
draaien. 
 
De gemeente zal de mededeling intern verspreiden onder belanghebbenden. Als Antoon Arnold nog 
behoefte heeft om regionaal nog iets met het dossier te doen wil Bouwend Nederland hem daarbij graag 
ondersteunen  
 
4. Overige Actualiteiten/mededelingen Gemeente Roosendaal 
Ten aanzien van de gunningfase voor de bouw van een school merkt de gemeente op dat het goed is te 
merken dat de bouw aantrekt. 
  
Naar aanleiding van de vorige opmerking geeft de heer Bleij aan dat het niet alleen voor bouw- en 
infrabedrijven, maar ook voor gemeenten steeds belangrijker wordt om vooruit te werken. 
 
Het belang wordt aangegeven om met elkaar contact te houden over nieuwe ontwikkelingen. Mochten er 
knelpunten zijn, dan wil Bouwend Nederland de gemeente daarbij graag ondersteunen. 
 
Actuele ontwikkelingen opgave voor Bouw en Infra 
Gisteren heeft Gedeputeerde Van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant een bezoek gebracht aan 
de gemeente Roosendaal om zich te oriënteren over de aanpak die in deze gemeente is gekozen m.b.t. 
de transformatieopgaven.  
 
In dat kader werd ondermeer bekeken de Corneliusflat; het voormalig douanekantoor ‘De Douanier’ op 
het Kadeplein dat getransformeerd wordt tot appartementen; het busstation waar waarschijnlijk een 
appartementen complex komt; de Ververij in de Molenstraat waar een aantal goed fraaie appartementen 
zijn gebouwd;   
 
De gemeente Roosendaal heeft binnen zijn grenzen duidelijk gekozen voor inbreiding -nieuwbouw binnen 
de bestaande bebouwde kom- en voor aanpassing van leegstaande gebouwen.  
 
Er zijn nog enkele uitbreidingsprojecten in de kernen Heerlen; Moerstraten; Wouw en Wouwse Plantage 
en in Roosendaal `t Zand (start 2018); Stadsoevers (Wipweide).  
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Verder gaat Allee Wonen de Titus Brandsma straat tot ontwikkeling brengen. In de Jacobus Vosstraat 
een aantal kleine tijdelijke huurwoningen. Aan het Van Dregtplein worden de plannen om een 
appartementencomplex te realiseren waarschijnlijk gewijzigd in patio- en rij woningen. 
 
De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de woningbehoefte van ouderen. Uit dat 
onderzoek blijkt dat er ondermeer behoefte is aan patiowoningen en woonhofjes. De gemeente zal het 
rapport aan Bouwend Nederland sturen.  
 
http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2017/17_2017
_Raadsmededeling_Onderzoek_ouderenhuisvesting_met_bijlage 
 
De gemeente merkt goed dat de bouw aantrekt en geeft aan dat er veel initiatieven worden ontvangen. 
Hierbij worden de kwalitatieve aspecten goed in de gaten gehouden. 
  
De heer Bleij geeft aan dat de beschikbare locaties op industrieterrein de Borchwerf bijna vol zijn en ook 
het industrieterrein van het voormalig Philips terrein vol zal raken  Hij is benieuwd naar de ontwikkelingen 
t.a.v. de leegstand op industrieterrein “De Meeten”.  
 
Dit is ook van toepassing voor de industrieterreinen van Bergen op Zoom, Oosterhout en Moerdijk.   
 
Hij geeft aan dat er steeds meer behoefte is aan grote percelen.  
 
De heer E.Visser geeft aan dat er ook op Infra gebied een aantal activiteiten zijn. Onder andere wordt  
genoemd de gunning van de Ringweg waar de werkzaamheden volgende week van start zullen gaan en 
de infrawerkzaamheden in plan Stadsoevers dat in ontwikkeling gaat komen. 
 
Actuele ontwikkelingen D6 op vlak van SROI 
Binnen de gemeenten in D6 verband wordt veel gesproken over samenwerking in SROI-verband. Het 
begint steeds meer vorm te krijgen.  
 
Gesproken wordt over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  zoals dat in de gemeente Breda 
wordt gehanteerd. Deze ladder is een praktisch en objectief meetinstrument en een stimulans voor grote 
en kleine organisaties die socialer (willen) ondernemen. Het instrument maakt de bijdrage van 
werkgevers aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie concreet en 
aantoonbaar. Voor deze systematiek zijn echter zowel voor- als nadelen te noemen. 
 
De vergadering is van mening dat het beter is om de investeringen in het lokale SROI naar de gemeente 
terug te laten vloeien. Het Inkoopbeleid sluit hierbij prima aan. 
 
In dat kader geeft Bouwend Nederland aan dat het een probleem is in de sector Bouw om aan goed 
personeel te komen en het uit dat oogpunt erg belangrijk is om de mensen lokaal uit de kaartenbakken te 
houden. 
 
Bouwend Nederland heeft samen met de BZW een aantal adviezen aangedragen op de concepttekst 
SROI in D6-verband. Er is ondermeer aangegeven het onwenselijk te vinden dat SROI als wegingsfactor 
wordt meegenomen bij aanbestedingen. Verder is geadviseerd om te werken met drempelbedragen bij 
aanbestedingen omdat niet elk werk toelaat om SROI in te zetten. Verder is geadviseerd om 5% van de 
loonsom te hanteren. Laatste punt van advies was om goed te kijken naar de waarde van de 
verschillende doelgroepen die het in de blokken vertegenwoordigd. 
 
Roosendaal duurzaamheidagenda Future proof  
Inmiddels is de duurzaamheidsagenda vastgesteld en kan tot uitvoering worden overgegaan. De heer 
C.Samuels zal gevraagd worden in het volgende overleg een toelichting te  geven op de 
duurzaamheidagenda. 
  
https://www.roosendaalactueel.nl/nieuws/duurzaamheidsagenda-roosendaal-future-proof-is-vastgesteld/  
 
5. Samenwerking gemeente Roosendaal en Bouwend Nederland 
Gesproken wordt over de manier waarop nog meer rendement uit het overleg te halen is. Bouwend 
Nederland en ook de gemeente vinden het overleg bijzonder nuttig om elkaar bij te praten over actuele 
ontwikkelingen. 
 
Op steeds meer plekken krijgt de samenwerking met Bouwend Nederland en gemeenten vorm door 
gezamenlijk kennissessies, pilots, regionale marktbijeenkomst te organiseren. 

http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2017/17_2017_Raadsmededeling_Onderzoek_ouderenhuisvesting_met_bijlage
http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raadsmededelingen_2017/17_2017_Raadsmededeling_Onderzoek_ouderenhuisvesting_met_bijlage
https://www.roosendaalactueel.nl/nieuws/duurzaamheidsagenda-roosendaal-future-proof-is-vastgesteld/
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Op 16 maart jl. organiseerde Bouwend Nederland samen met de waterschappen uit Brabant, Zeeland, 
Limburg een geslaagde marktmiddag Waterschappen Zuid in het Willem II stadion te Tilburg. Er werd met 
ca. 230 deelnemers een open dialoog gevoerd om kansen te bespreken, obstakels uit de weg te ruimen 
en samen te brainstormen over een betere samenwerking op projectniveau. Er waren ook standjes 
ingericht waar de bezoekers informatie konden verzamelen. Bouwend Nederland geeft aan dat een 
dergelijk initiatief ook op gemeentelijk niveau georganiseerd kan worden en kan daarbij alle 
ondersteuning leveren die daarvoor nodig is. Dit kan zelfs op D6 niveau. 
 
Ook een onlangs gehouden en succesvolle kennissessie en woonbeurs in Rucphen worden toegelicht 
 
De heer Visser prijst het goede contact met het Aanbestedings Instituut Bouw- en Infra. 
 
De Duurzaamheidagenda en de Bouwagenda worden uitstekende items genoemd om elkaar waar 
mogelijk te ondersteunen. 
 
Verder wordt door mevrouw Steendijk de suggestie ingebracht om afhankelijk van de agenda de heer 
E.Franken of wethouders Theunis aan te laten schuiven in het overleg. 
  
6. Rondvraag en nieuwe datum volgend overleg  
De heer Mollet geeft aan dat Bouwend Nederland bezig is 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 onder de aandacht brengen van de partijen die hun programma`s aan 
het schrijven zijn en 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.  
 
Bouwend Nederland stelt het op prijs gemeentelijke input te ontvangen. 
 
De heer M.Bleij haalt de aanstaande Dag van de Bouw aan. In Bergen op Zoom wordt de Pompeus 
Toren opengesteld. In Roosendaal is geen project voorradig. 
 
De heer Visser haalt een bijeenkomst aan van de BZW in Bovendonk in Hoeven. Hij heeft daar een 
presentatie gegeven over Inkoop en geeft aan dat hij beschikbaar is om in regionaal verband voor 
Bouwend Nederland een presentatie te verzorgen. 
 
7. Sluiting 
Bouwend Nederland dankt de gemeente voor het prettige en constructieve overleg.  
 
Het volgende overleg zal worden gehouden op 9 november 2017. 
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Afspraken / actiepunten Actie door  

De heer Mollet heeft vorige week contact gehad met de gemeente Bergen op 
Zoom die de Bouwagenda heeft doorgenomen en parallellen ziet met 
verschillende thema`s. Men heeft daar de wens uitgesproken om een 
koppeling te maken van de  Bouwagenda met het planmatig onderhoud van 
de gemeentelijke gebouwen.  De gemeente zal de link van de Bouwagenda 
intern verspreiden. 
 
Ontwikkelingen Omgevingswet 
Mevrouw Sep zal voor het volgende overleg worden uitgenodigd om een 
update te geven over de Omgevingswet. Aangegeven wordt dat mevrouw 
Sep desgewenst ook een toelichting over de wet kan geven op een 
afdelingsvergadering van Bouwend Nederland. 
 
Uitfasering Ondernemingsdossier 

Het Ondernemingsdossier wordt landelijk vanuit het Ministerie uitgefaseerd. 
Bouwend Nederland vindt dat erg jammer omdat er op het dossier zwaar is 
ingezet om het te promoten en verschillende pilots te draaien. De gemeente 
zal de mededeling intern verspreiden onder belanghebbenden. Als Antoon 
Arnold nog behoefte heeft om regionaal nog iets met het dossier te doen wil 
Bouwend Nederland hem graag ondersteunen  
 
De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de woningbehoefte 
van ouderen. Uit dat onderzoek blijkt dat er ondermeer behoefte is aan 
patiowoningen en werfjes. De gemeente zal het rapport aan Bouwend 
Nederland sturen zie link: 
http://www.raad.roosendaal.nl/Raadsinformatie/Raadsmededelingen/Raads
mededelingen_2017/17_2017_Raadsmededeling_Onderzoek_ouderenhuisv
esting_met_bijlage 

 
De heer C.Samuels zal gevraagd worden in het volgende overleg een 
toelichting te  geven op de duurzaamheidagenda. 
  
Verder wordt door mevrouw Steendijk de suggestie ingebracht om 
afhankelijk van de agenda de heer E.Franken of wethouders Theunis aan te 
laten schuiven in het overleg. 
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