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Van : Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg Gemeente Halderberge 

Datum : 04-07-2018 

Aanwezig : Bouwend Nederland: 
Dhr. Marcel Bleij, afvaardiging  Bouw 
Dhr. Dennis Mollet, BNL Regio Zuid 
 
Gemeente Halderberge: 
Dhr. Hans Wierikx, wethouder ruimtelijk beleid en volkshuisvesting 
Dhr. Hans Huijsmans, teammanager Realisatie 
Mw. Tienke Kruijt, teammanager Regie & Verbinding 
Mw. Saskia Huizer – De Kanter, notuliste 
 

Afwezig : Dhr. Jacco Snepvangers, afvaardiging Bouw (afgemeld) 
Dhr. Toine van Poppel, afvaardiging Infra (afgemeld) 
 

Zenden aan : Aan- en afwezigen 

 
 

1. Welkom en opening 
Dhr. Wierikx heet allen welkom en opent de vergadering. 
De heren Van Poppel en Snepvangers hebben zich afgemeld. 
Dhr. Bleij is i.v.m. een file wat later bij het overleg aangesloten. 
 
 

2. Verslag 09-11-2017 en openstaande actiepunten 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De prestatieafspraken zijn (samen met het college-werkprogramma en het raadsprogramma) 
uitgereikt. Daarmee zijn alle actiepunten afgewerkt. 
 
 

3. Actualiteiten gemeente; coalitieakkoord 2018-20022 
Dhr. Wierikx geeft een toelichting op de zojuist uitgereikte documenten. 
 
COLLEGE-WERKPROGRAMMA “SAMEN VOORUIT!” 
Op jaarbasis wordt in totaal circa 1,2 miljoen euro meer gedaan dan wat al is begroot. Per 
programma is dat uitgewerkt. Voor het programma “Ruimtelijke Ordening” betekent dit dat 
(behoudens in Stampersgat) in iedere kern wordt gebouwd. Doel is om sneller tot resultaten 
van bestaande plannen te komen. 
 
 
PRESTATIEAFSPRAKEN 
Dhr. Mollet heeft een aantal vragen: 
 
• Is rekening gehouden met middelhuur? 
Ja, dat is integraal geborgd. Wel wordt opgemerkt dat Woonkwartier sterk is gebonden aan 
sociale huur en passend toewijzen binnen het zgn DAEB segment. Er wordt ook ingezet op 
duurzaamheid met het doel om ieder jaar een verbeterslag te maken.  
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• Door de crisis zijn veel bouwplannen op de plank blijven liggen. Ondertussen is de 
kwaliteitsvraag verhoogd. Worden de plannen die er nog liggen daar op aangepast? 

Ja, hierbij wordt rekening gehouden met de behoeftevraag per kern, maar ook met 
taakstellingen, zoals aardgasvrij maken. Ook hierbij krijgt duurzaamheid extra aandacht. 
 
• Het aardgasvrij bouwen is verplicht voor nieuwe woningen. Daarover is in de diverse 

coalitieakkoorden nog niets terug te zien, terwijl er wel gezamenlijk oplossingen moeten 
worden gezocht met bijvoorbeeld netbeheerders. Is dat in Halderberge al besproken? 

Ja, er wordt een ambtelijk beleidsstuk gemaakt. Voor nieuwbouwwoningen worden zo min 
mogelijk uitzonderingen gemaakt. De gemeente heeft van Enexis een brief ontvangen dat er 
per 1 juli geen gasaansluitingen meer worden gerealiseerd. Verder heeft nog geen contact 
met netbeheerders plaatsgevonden. 
De initiatiefnemers van CPO Hoeven zelf hebben aangegeven aardgasvrij te willen bouwen. 
Dit wordt de eerste aardgasvrije (nieuwbouw)wijk in Halderberge. 
 
Dhr. Wierikx vraagt of er voorbeelden zijn van wijken die al aardgasvrij zijn (best practices). 
Dhr. Mollet gaat dit na en informeert ook bij gemeente Steenbergen. 
 
 
DUURZAAMHEID / ZONNEPANELEN 
 
De normen voor nieuwbouw zijn zo opgesteld, dat zonnepanelen bijna onontkoombaar zijn. 
Voor velen is de geluidsproductie van de warmtepompen nog wel een struikelblok. 
 
Het gebruik van zonnepanelen neemt toe, maar veel bestaande dakconstructies zijn daar 
nog niet geschikt voor. Omdat er wel voldoende dakoppervlakte beschikbaar is, wordt actief 
overleg gezocht met bijvoorbeeld logistieke bedrijven en bedrijventerreinen. De teveel 
gegenereerde energie kan dan mogelijk naar woonwijken worden doorgeleid. 
De gemeente bereidt op dit moment plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis voor. 
Omdat er nog vraagtekens zijn bij de energieopbrengst, de verwachtte levensduur van de 
panelen etc, is de gemeente nog wat terughoudend met andere initiatieven. 
 
Dhr. Mollet constateert dat basisscholen qua duurzaamheid vaak wat achterlopen en vraagt 
of dat voor Halderberge ook geldt. Omdat Halderberge de laatste jaren geïnvesteerd heeft in 
nieuwbouw van (brede) scholen, is een verbeteringsslag gemaakt. Achterstand is dus niet 
aan de orde. 
 
Enkele gemeentelijke dienstauto’s moeten binnenkort worden vervangen. Er wordt gekeken 
naar milieuvriendelijke en duurzame alternatieven, zoals elektrische auto’s of misschien zelfs 
(electrische) fietsen. 
 
 
HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN 
 
In Halderberge is de grootste huisvestingslocatie “De Olmen” in Hoeven. Het aantal 
(binnenstedelijke) initiatieven neemt toe, maar nog wel met vaak de insteek vanuit onze 
inwoners “Not In My BackYard”. Er zijn ook diverse ontwikkelingen en 
huisvestingsmogelijkheden richting bestemmingsplan buitengebied (met name t.b.v. 
aardbeientelers). Grotere locaties hebben een beheersovereenkomst, maar er is nog een 
verbeterslag te maken op het gebied van controle en beheer. 
 
 



 

VERSLAG  
 

pagina 3 van 4 

Onlangs is gestart om een groep statushouders in te laten stromen. Mw. Kruijt zegt dat het 
Werkplein daarin qua scholing misschien iets kan betekenen. Dhr. Mollet stuurt een leaflet 
over zij-instromers aan haar door, waarna mw. Kruijt deze doorstuurt naar het Werkplein. 
 
 
AANDACHTSPUNTEN INFRA 
 
Op dit gebied wordt zowel geïnvesteerd in duurzaamheid als in vergroening. De mogelijkheid 
om circulair te gaan werken wordt onderzocht. 
 
De knelpunten t.a.v. fietspaden zijn opgenomen in het collegeprogramma. Wellicht dat op dit 
gebied de samenwerking met de regiogemeenten kan worden versterkt. 
 
 

4. Samenwerking BNL komende periode 
De regionale en sub-regionale overleggen verlopen goed. Momenteel vindt er constructief 
overleg met de provincie plaats over het CPO Hoeven. Mogelijk is bemiddeling door BNL als 
branchevereniging daar in de toekomst wel gewenst. BNL staat daar zeker voor open. 
 
Dhr. Mollet vraagt of van BNL nog iets wordt verwacht voor de subregio’s. Dhr. Wierikx 
adviseert BNL om zelf te onderzoeken welke positie men wil innemen. BNL geeft aan dat het 
hen zou helpen om te weten wanneer de subregio’s bij elkaar komen en welke thema’s 
worden geagendeerd. Dhr. Wierikx zal dit na de zomer met de subregio’s bespreken.  
 
Daarnaast wil BNL meer / beter assisteren op het gebied van woningbouw, met name om 
zaken te kunnen versnellen. De gemeente laat het weten als BNL daarin een rol kan spelen. 
 
Tenslotte geeft dhr. Mollet een uitnodiging aan dhr. Wierikx voor een “Masterclass 
Wethouders”. Deze is ook per post toegezonden, maar vanuit Halderberge is nog geen 
reactie ontvangen. Als er interesse is, mag er ook ambtelijk worden deelgenomen. 
Dhr. Wierikx is zelf verhinderd, maar zal de uitnodiging intern uitzetten. (Red: inmiddels 
onder de aandacht gebracht van de de ondersteunende organisatie) 
 
In het kader van kwaliteitsborging wordt het mogelijk dat bouwprojecten verzekerbaar 
worden. Omliggende landen zijn daar mee bezig en in België geldt het al.  Als dit actueel 
wordt hebben gemeente en BNL contact en wordt (indien gewenst) een afspraak gemaakt. 
 
 

5. Rondvraag en nieuwe datum volgend overleg 
Dhr. Wierikx meldt dat binnen de RWB e.e.a. is gewijzigd in de overlegstructuren. Hierdoor 
ontstaan er meer natuurlijke contactmomenten en zijn er wellicht andere opties voor 
gemeente en BNL om elkaar geïnformeerd te houden. Daarom stelt hij voor de 
overlegfrequentie van het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg terug te brengen naar 1x per 
jaar. BNL is daarmee akkoord, maar merkt wel op dat – afhankelijk van de thema’s die er 
spelen – goed moet worden gekeken waar concrete stappen kunnen worden gezet. 
 
Er is niet gesproken over een nieuwe datum voor een volgend overleg, maar gezien de 
vorenstaande afspraak zal dat pas over een jaar zijn. Mocht er aanleiding toe zijn, dan 
kunnen gemeente en BNL uiteraard altijd contact met elkaar opnemen. 
 
 

6. Sluiting 
Geen bijzonderheden. 
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AKTIELIJST 
 
 
Behorende bij verslag van : Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg Gemeente Halderberge 
Datum : 04-07-2018 
 
AKTIE  DOOR AF 
04-07-2018 
 

Opvragen best practices aardgasvrije gemeenten 
(tevens navraag bij gemeente Steenbergen) 
 

D. Mollet  

04-07-2018 
 

Leaflet over zij-instromers doormailen aan Mw. 
T. Kruijt 
 

D. Mollet  

04-07-2018 
 

Leaflet over zij-instromers doormailen naar Werkplein T. Kruijt  

04-07-2018 
 

Bespreken met subregio’s:  H. Wierikx  

04-07-2018 
 

Uitnodiging “Masterclass Wethouders” intern uitzetten 
binnen de gemeente 
 

H. Wierikx √ 

04-07-2018 Datum voor volgend overleg inplannen (voorjaar 
2018?) 
 

Gemeente + 
BNL 

 

 


