
 

 

 

Verslag van de vergadering van Gemeentelijk Bouwoverleg gemeente Oirschot. 

 

Datum: 18-10-2017  

Verslaglegger: Edmee Liebregts  

 

Aanwezig zijn: 

 

Deelnemers namens de gemeente zijn: 

Wethouder Piet Machielsen; o.a. ruimtelijke ordening 

Miriam de Bont; begeleiding woningbouwprojecten en bestemmingsplan procedures 

 

Deelnemers namens Bouwend Nederland zijn: 

Paul Uppelschoten; bestuurslid afd. Oost-Brabant e.o. en afvaardiging Bouw 

Edmee Liebregts; secretaris afd. Oost-Brabant e.o. 

Dennis Mollet; adviseur Markt & Overheid Regio Zuid 

 

Peter Roos, afvaardiging infra, is verhinderd. 

 

1. Welkom en opening. 

 

De wethouder heet iedereen van harte welkom en gaat naar agendapunt 2. 

 

2. Verslag vorig overleg d.d. 14-9-2016 en behandeling openstaande acties.  

 

Gemeente heeft de Omgevingsvisie vastgesteld. Gemeente acht het wenselijk om toch een 

gesprek aan te gaan met Martijn Groenestein.                                                     ./. gemeente-BNL 

 

Indien Peter Roos nog zaken heeft die van belang zijn voor infra buitengebied dan ontvangt de 

gemeente die graag.                                                                                                           ./. P. Roos 

 

Op 17-11 a.s. is het jaarlijks aanbestedingscongres dat door het Aanbestedingsinstituut en het 

SMI (installatiebranche) gezamenlijk wordt georganiseerd. Vanuit het BIZOB zijn reeds drie 

aanmeldingen ontvangen.  

 

3. Actualiteiten Bouwend Nederland (toelichting Bouwend Nederland). 

 

• Aanbesteden en contracten; veiligheid en ketensamenwerking. 

Veiligheid staat hoog op de agenda bij BNL. Er is een Taskforce Veiligheid in het leven 

geroepen.  Belangrijk is gezamenlijk (werkgever, werknemer en opdrachtgever) naar veiligheid 

te kijken. In een recentelijk contact met het Bizob heeft BNL de oproep gedaan om tijdens 

aanbestedingstrajecten aandacht te hebben voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

• Ontwikkelingen arbeidsmarkt; instroom en SROI. 

De wethouder geeft aan dat werk erg belangrijk is voor statushouders. Dat werkt positief op de 

integratie.  In de regio Zuidoost Brabant kan maatwerk geleverd worden. Aangegeven wordt 

dat wethouder Depla positief is indien bij BNL dit onderwerp behandeld wordt. 
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• Versnellen procedures en vergunning trajecten. 

Omgevingswet (2021) en wet Kwaliteitsborging zijn beiden uitgesteld. Gemeente verwacht dat 

beiden op dezelfde tijd in werking zullen treden. In de gemeente is beleid gemaakt op welke 

punten er getoetst moet worden. Paul Uppelschoten geeft aan dat zijn bedrijf een pilot heeft in 

de gemeente Horst aan de Maas. Wethouder geeft aan dat dit interessant is om in een 

nieuwsbrief op te nemen.                                                                                    ./. P. Uppelschoten 

 

• Input gemeenteraadsverkiezingen; waar kunnen we gezamenlijk reeds mee aan de slag?                                          

BNL heeft aan alle politieke partijen punten aangedragen die belangrijk kunnen zijn bij de 

komende verkiezingen. In de gemeente zijn duurzaamheid en klimaat belangrijke thema’s. 

In de gemeente is extra geld gereserveerd voor zowel onderhoud als nieuwe en/of vervanging 

van wegen. 

• Meer budgetten voor bruggen beschikbaar 

• Aandacht voor zelfrijdende auto’s 

• Wonen: aandacht voor harde en zachte capaciteit 

• Gemeente in het stedelijk gebeid hebben overleg met de provincie 

• Aandacht voor midden dure huurwoningen 

• In Oostelbeers/Middelbeers komen 2 schoollocaties vrij. Scholen gaan samen in een 

          nieuw onderkomen 

• Wethouder geeft aan geïnteresseerd te zijn in een workshop “Klantgericht werken” 

• T.a.v. bouwleges is er een onderzoek gedaan in de gemeente naar legesopbouw. In  

          november a.s. zal dit in de Raad worden besproken. 

• Aandacht voor verduurzamen. Dit is opgenomen in prestatieafspraken met Wooninc. 

                                                                                                              

• Ontwikkelingen Wet Kwaliteitsborging voor de bouw. 

Vervelend dat deze is uitgesteld. Afwachten welke veranderingen worden aangebracht. 

 

• Bouwagenda (http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda). 

Vanuit een brede coalitie tussen de verschillende ministeries is de Bouwagenda opgesteld 

waar door BNL ondersteuning voor is geleverd. In het nieuwe regeerakkoord is een verwijzing 

opgenomen naar deze Bouwagenda. Voor de komende jaren zullen er concrete uitwerkingen 

plaats gaan vinden waar we in het land mee aan de slag kunnen gaan.  

 

4. Actualiteiten gemeente (toelichting gemeente). 

 

Is voldoende behandeld bij vorige agendapunt. 

 

5. Wat verder ter tafel komt. 

 

De wethouder zal in het overleg met de Kempengemeenten aangeven om een gezamenlijke 

bijeenkomst te houden.                                                                                             ./. P. Machielsen 

 

6. Rondvraag en nieuwe datum volgend overleg. 

 

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

 

http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda


 

 

 

7. Sluiting. 

 

Wethouder dankt allen voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te behandelen  

18-10-2017 Overleg Martijn Groenestein inplannen betreffende 

omgevingsvisie 

Gemeente/BNL 

18-10-2017 Aanleveren evt. punten voor infra buitengebied bij 

gemeente 

P. Roos 

18-10-2017 Informatie over pilot versnellen procedures en vergunning 

trajecten Huybregts Relou bij gemeente Horst aan de 

Maas aanleveren voor nieuwsbrief bij de wethouder 

P. 

Uppelschoten 

18-10-2017 Overleg Kempengemeenten wethouder aangeven voor 

het inplannen van een gezamenlijk overleg met BNL  

P. Machielsen 

18-10-2017 Jaarlijks overleg inplannen in 2018 BNL 

 


