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Verslag van de vergadering van Gemeentelijk bouw- en infraoverleg 
Gemeente Den Haag en Bouwend Nederland 
 
Datum: 19 november 2019 
Verslaglegger: Hessel Heins-Wunderle 

t +31 (0)79 3 252 274 e h.heins@bouwendnederland.nl  
 
Aanwezig: Harry Koese, Noortje de Geus, Jack Amesz, Sietse Hogenes, Maurice Turfboer, 

Job van Zomeren, Ronald van den Boogaard, Hessel Heins-Wunderle (verslag), 
Henk Harms, Wouter Saes  

 
1. Mededelingen en vaststellen agenda 
Henk Harms heet iedereen welkom. Hessel Heins-Wunderle deelt mede dat zijn collega Wouter 
Saes, adviseur Markt en Overheid voor Bouwend Nederland regio Randstad Zuid hem zal opvolgen 
als contactpersoon voor dit overleg. Ronald van den Boogaard vraagt uit of landelijke regelgeving 
naar aanleiding van het ongeval op de Rijnstraat al verder is. De benadering vanuit Den Haag 
n.a.v. het ongeval Bouw- en Sloopveiligheid wordt per 1 juli 2020 aan het Bouwbesluit 
toegevoegd. De Marktdag 12 september heeft naar tevredenheid plaatsgevonden. Veiligheid en 
SROI zijn besproken. Op de Marktdag ‘De Markt zijn we Samen’ is uitgevraagd of er behoefte is 
aan een BVC-bijeenkomst. Dit is het geval. Wouter Saes en Jack Amesz organiseren Q1 een 
bijeenkomst (actie). 
 
Uitkomst van de bouwlogistiekbijeenkomst op 3 oktober is om binnen de gemeente meer op 1 lijn 
te komen hoe men logistiek wil organiseren in relaties tot andere ambities (Duurzaamheid). Timo 
de Nijs is hier bij betrokken vanuit het opdrachtgeversberaad. Jack Amesz checkt hoe vanuit de 
operatie het thema landt (actie).  
 
2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 3 juli 2019  
Verslag ongewijzigd vastgesteld. Actiepunt 1 afgehandeld. Actiepunt 2 en 3 staan geagendeerd.   
 
3. Actualiteit 

Duurzame bouwplaats; 
Gemeente Den Haag is erg bezig met duurzaamheid. Focus met name op elektrisch materieel. Wil 
als opdrachtgever hierin in aanbesteden in de eisen sfeer opdrachtnemers uitdagen. Dit lukt niet 
altijd. Het helpt als opdrachtnemers handelen en acteren in de sfeer van de opdrachtgever. Van 
den Boogaard prijst de ambitie, benoemt dat de markt ook mee wil, maar dat het in de praktijk 
nog wel lastig is. Bijvoorbeeld om tijdig een tijdelijke bouwaansluiting te krijgen. Daarnaast is het 
nog niet mogelijk om alles helemaal elektrisch te doen. En gaat ook om de vraag of de 
opdrachtnemer de investering durft te doen en er vervolgwerk is te halen. Wat kan beter? Tijd is 
een factor. Je moet ook de tijd hebben na aanbesteding en tot start om het georganiseerd te 
krijgen. Van den Boogaard wil vrijblijvend bij onderaannemers en leveranciers uitvragen wat de 
tijd is die nodig is om de stap te kunnen maken (na aanbesteding en tot de start). Gaat samen 
met de projectleider Kademuren van het IBDH met partijen die een silent pilex leveren hierover 
praten, (ACTIE). Den Haag zal daarnaast als wenkend perspectief helder naar de markt moeten 
communiceren dat er steeds vaker elektrisch materieel gevraagd gaat worden. 
 
Henk Harms contstateert dat tevens gewenst is om middels een marktconsulatatie bijvoorbeeld, 
vooraf de input van de markt scherpe op te halen om een beeld te hebben wat wel en niet reeel is 

Verslag 



 

1908-54644/HHE 
Pagina 2 van 3 

om te vragen. Job van Zomeren benadrukt dat het contact met de netbeheerers essentieel is. Om 
te voorkomen dat zoals op de Binckhorst marktpartijen een elektrische kraan willen plaatsen, de 
trafo vlakbij zit, maar het proces bij de netbeheerders eerst na 29 weken aansluiting mogelijk 
maakt.  
 

Stikstof & PFAS; 
Na het besluit van de Raad van State 29 mei is een Taskforce binnen de gemeente gestart om te 
inventariseren welke projecten binnen Gemeente Den Haag last hebben van stikstofproblematiek. 
Dat leidt tot 4 categorieën; projecten die niet getroffen worden vanwege reeds afgegeven 
onherroepelijke vergunningen, projecten die door kunnen omdat ze er ver van af liggen, projecten 
die wel meer dan 0,05 mol uitstoten, maar intern kunnen salderen en projecten die wel getroffen 
worden. Dia laatste categorie lijkt een handjevol te zijn. Voor zover nu overzien wordt. Voor 
nieuwe gevallen is er wel een probleem als er geen ondergrens komt. In de praktijk is de 
verwachting van de gemeente dat het voor de komende 1 a 2 jaar wel mee zal vallen, maar op 
langere termijn is het een probleem. Job van Zomeren ziet voor de korte termijn wel problemen 
met allerlei renovatieprojecten, bijv. STERflats. Met name voor de bouwperiode. 
 
Wat betreft PFAS leidt dit voor zover Ingenieursbureau Den Haag en Dienst Stadsbeheer kunnen 
overzien nog niet tot uitstel van aanbestedingen. Voor de korte termijn is er geen oplossing. De 
gemeente Den Haag is volop bezig met opstellen van bodemkwaliteitskaarten. Er is geen zicht op 
wat de impact is van bronnen van zandtoevoer die gesloten zijn voor projecten. Henk Harms laat 
navragen hoe gemeente Den Haag, Ludo Steenmetsers, hiermee bezig is (actie). 
 
4. Aanbesteden 
Jack Amesz licht het beeld t.a.v. Past Performance en groslijstensystematiek vanuit de gemeente 
toe. Met marktpartijen heeft nog geen evaluatie van de systematiek en Past Performance 
plaatsgevonden. Vanuit Bouwend Nederland wordt aangevuld dat uit een rondgang onder leden 
blijkt dat de manier waarop Past Performance en de groslijstensystematiek wordt gehanteerd 
verre is van wat de bedoeling is. Uit deze rondgang blijkt dat meer aspecten van het 
aanbestedingsbeleid en -praktijk van Gemeente Den Haag niet goed gaan. Dit is gedeeld in 
bijlage 3. Naast Past Performance en groslijstensystematiek wordt ingegaan op onnodig clusteren, 
laagste prijsuitvragen en onvoldoende doorvertaling van de marktdag in de 
aanbestedingspraktijk. Er is grote zorg over de kennis en kunde van de gemeente Den Haag. Ook 
gelet op de wijze van uitvragen. De toepassing van Past Performance wordt niet als consequent 
en consistent ervaren. Ook moeten opdrachtnemers er om vragen wil het toegepast worden. Jack 
Amesz geeft aan dat er cijfers zijn hoe vaak past performance wordt toepast. Geanonimiseerd is 
best wat te zeggen over toepassing van de systematiek. Als goede voorbeelden worden door 
Sietse Hogenes het tweezijdig prestatiemeten door Gemeente Rotterdam en de werksessies die 
Gemeente Maassluis directievoerders en markt hebben georganiseerd t.a.v. past performance en 
de EMVI-tool. Henk Harms concludeert dat de interne evaluatie (bijlage 2) en de feedback vanuit 
de markt (bijlage 3) voldoende basis is voor een evaluatie met de markt. Bouwend Nederland en 
Jack Amesz organiseren dit gezamenlijk en bereiden een evaluatie voor voor volgend overleg 
(actie). De overige aandachtspunten worden eerst in het intern opdrachtgeversberaad besproken 
en komen daarna terug in dit overleg voor vervolg (actie)  
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5. Haalbaarheid woningbouwproductie 
De vraag is of ambities van de oude coalitie ook terugkomen in nieuwe coalitie. In totaal lopen nu 
620 projecten binnen DSO. Aan de kant van Holland Spoor gaat het goed. Contractuele afspraken 
lopen door. Aan de andere kant staan 2 torens van 150 meter gepland met 
uitwerkingsvraagstukken, maar wel gecontracteerd. Voldoet men aan de eisen dan gaat dat ook 
door. Goede kwaliteit maken is wel van belang daarbij. CS is gecontracteerd. Veel projecten 
Utrechtsebaan binnen, maar kijken of vanuit integraliteit niet eisen aangescherpt moeten worden. 
Daar is eea vooral in studie. PAS speelt daarin nog geen rol. Wel bereikbaarheid. Daarom ook met 
DSB in gesprek over het geheel. Voor Laan van NOI is contractvorming nagenoeg rond. Met 
ProRail en NS is men in gesprek over het upgraden van het station. Voor de Binkhorst wordt het 
omgevingsplan geëvalueerd. De gemiddelde dichtheid is 230 woningen per ha. Vergunningen 
lopen allemaal. Daarnaast is druk overleg met de BAM. In ontwikkeling is PAS nu geen 
showstopper. Dit geldt wel voor Scheveningen, Kijkduin. Dit jaar verwacht de gemeente dat de 
productie 3000 woningen is, volgend jaar tussen 4000 en 4500 woningen. Nieuwe 
marktinitiatieven worden niet belemmerd door wat er nu al loopt. 
 
6. Veiligheid in de B&U 
Markt en gemeente gaan aan de slag om aan de hand van casuïstiek te kijken hoe de 
praktijksituatie van bouwveiligheid beter te organiseren is. Vanuit de gemeente wordt Vincent 
Hilhorst hierbij betrokken (actie).  
 
Lijst openstaande acties 
 
Actie Wat Wanneer  Te behandelen  
1. Organiseren BVC-bijeenkomst 

(vergunningenprocedures bij opbrekingen)  
Voorjaar 
2020 

Heins-Wunderle & 
Jack Amesz 

2. Sessie over aanbesteden en veiligheid organiseren 
voor Bouw& Utiliteit 

2020 Vincent Hilhorst 
Wouter Saes 

3.  Organiseren vervolg Bouwlogistiek bijeenkomst Volgend 
overleg 

Jack Amesz met 
Timo de Nijs 

4. Uitvraag leveranciers en onderaannemers 
benodigde tijd en procedure elektrisch werken 

Volgend 
overleg 

Ronald vd Boogaard 
en projectleider 
Kademuren Den 
Haag 

5.  Evaluatiebijeenkomst Past Performance en 
groslijstensystematiek met de markt, voorbereiding 
in volgend overleg 

Volgend 
overleg 

Jack Amesz en 
Wouter Saes 

6. Agenderen vervolg actiepunten Aanbesteden Volgend 
overleg 

Wouter Saes 

7. Navragen impact sluiting bronnen van zandtoevoer 
op Haagse projecten 

Volgend 
overleg 

Henk Harms ism 
Ludo Steenmetsers 

8. Agenderen woondeal en verstedelijkingsakkoord 
Zuidelijke Randstad  

Volgend 
overleg 

Wouter Saes en 
Jack Amesz 

 
 
 


