
 

 

 

Verslag van de vergadering van Gemeentelijk Bouwoverleg gemeente Eersel 

 

Datum: 11-10-2017  

Verslaglegger: Edmee Liebregts  

 

Plaats: Gemeentehuis Eersel, Dijk 15 in Eersel 

Datum: 11-10-2017 

Aanvang: 09.00 – 10.00 uur  

 

Deelnemers namens de gemeente zijn: 

Wethouder Chris Tönissen; o.a. ruimtelijke ontwikkeling 

De heer Bart Bierens; coördinator team VTH 

 

Deelnemers namens Bouwend Nederland zijn: 

Dhr. Hans Burgmans; afvaardiging Bouw 

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

Dhr. Dennis Mollet; adviseur Markt & Overheid Regio Zuid 

 

 

1. Welkom en opening. 

  

Wethouder heet allen van harte welkom en oppert het idee om samen met andere Kempen 

gemeenten een overleg met BNL te plannen. BNL is hier wel een voorstander van. Er kan dan 

ook dieper op onderwerpen ingegaan worden. Wethouder zal contact opnemen met Piet 

Machielsen, wethouder van Oirschot.                                                                    ./. C. Tönissen 

 

2.       Verslag vorig overleg d.d. 26-10-2016 en behandeling openstaande acties. 

Diverse onderwerpen staan voor deze vergadering geagendeerd. 

 

3. Actualiteiten/mededelingen 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 dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid (werkgever, 

werknemer en opdrachtgever) om de daadwerkelijke veiligheid te bevorderen i.p.v. het 

afbakenen van de eigen juridische verantwoordelijkheid. Gemeente kijkt bij grote projecten in 

het bijzonder naar veiligheid voor de omgeving. Hierin zouden we samen meer kunnen 

optrekken. 

 

• Ontwikkelingen arbeidsmarkt; instroom en SROI. 

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

integratie.  Voor BNL is het een belangrijke vorm van zijinstroom en kan hierin maatwerk 

leveren. 
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• Versnellen procedures en vergunning trajecten. 

Invoering omgevingswet is uitgesteld (2021) en wet Kwaliteitsborging dient opnieuw te 

worden ingediend. In de gemeente is beleid gemaakt op welke punten er getoetst dient te 

worden. Als de ervaring met een aannemer goed is zal er steekproefsgewijs getoetst worden. 

Bij particulieren altijd steekproefsgewijs. Accenten zullen liggen op veiligheid en gezondheid. 

Problemen zijn er voornamelijk als men er met ongekwalificeerde buitenlandse werknemers 

wordt gewerkt. Problemen op het gebied van miscommunicatie, onvoldoende kennis op het 

gebied van begrijpen van bouwtekeningen en weinig kennis op het gebied van moderne 

isolatietechnieken. 

 

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

BNL heeft aan de programmacommissies van alle politieke partijen input geleverd voor het 

verkiezingsprogramma. Inhoudelijk kan deze informatie los van de verkiezingen gebruikt 

worden om tot verbetering te komen. In de gemeente zijn duurzaamheid en klimaat 

belangrijke thema’s die partij breed worden opgepakt. Groot probleem hierin is verduurzamen 

van particuliere woningbezitters. Gemeente kent geen duurzaamheidslening.  

                                                                                                              

• Ontwikkelingen Wet Kwaliteitsborging voor de bouw. 

Vervelend dat deze opnieuw dient te worden ingediend. 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 wordt 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/mededelingen Gemeente (toelichting Gemeente): 

 

• Ontwikkelingen woningmarkt en openbare ruimte. 

Het aantal vergunningen stijgen. Tezamen met de Kempengemeenten is een woningbeleid 

gemaakt; welke type en kwaliteit woningen worden waar gebouwd. Inzet is herontwikkeling. 

 

• Overige actualiteiten (vrije invulling gemeente) 

Gemeente vraagt naar oplossingen hoe om te gaan om particuliere woningbezitters in kleine 

groepen hun huizen te laten verduurzamen.                                                             ./. BNL 

 

5. Wat verder ter tafel komt. 

 

Vanuit BNL wordt geattendeerd op de Regio dag op 21 januari a.s. in de Efteling. 

 

6.      Rondvraag en nieuwe datum volgend overleg. 

 

Wethouder zal contact opnemen met wethouder van Oirschot om een gezamenlijke 

bijeenkomst te beleggen. 

 

http://www.bouwendnederland.nl/bouwagenda


 

 

 

 

7. Sluiting. 

 

Wethouder dankt allen voor hun inzet en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst openstaande acties 

 

Vergadering Agendapunt Te 

behandelen  

11-10-2017 Contact opnemen met wethouder P. Machielsen over 

inplannen overleg Kempengemeenten en BNL. 

C. Tönissen 

11-10-2017 Oplossingen hoe om te gaan om particuliere 

woningbezitters in kleine groepen hun huizen te laten 

verduurzamen.  

BNL 

11-10-2017 Jaarlijks overleg inplannen in 2018 BNL 

   

   

 

 

 

 


