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Deelnemers namens de gemeente: 
• Wethouder Angely Waajen-Crins (Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en 

Volkshuisvesting) 
• Wethouder Rens Evers (Klimaat, Wijken en Infrastructuur) 
• René Vranken (Senior inkoper/Adviseur) 
• Ralf Pakbier (Clustermanager projecten) 

• Jan-Willem Strijbosch (Afdeling Openbare Ruimte en kernprofessional) 
• Gofdried Fraters (Projectleider clusterrijke omgeving) 

 
Deelnemers namens Bouwend Nederland: 

• John Kreugel (afvaardiging Bouw) 
• Hanneke van Eijndhoven (BNL) 
• Beatrice Dormans (BNL) 

 
 
1. Welkom en opening 

Sinds 2016 niet meer samen gezeten. De intentie is om één á twee keer per jaar samen te 
komen en te inventariseren hoe het loopt en waar we over en weer tegenaan lopen.  
Centraal in dit overleg is om informeel kennis te maken, even elkaars gezicht te zien en om 
uit te spreken wat we verwachten van een GBIO. Vervolgens prikken we een datum om op 

de inhoud verder te gaan. Vanuit BNL zullen dan ook lokale ondernemers aansluiten.  
 
 
2.  Hoe loopt het bij de gemeente? 

• Het is aan de weg timmeren. Uitdaging: transformatie en leegstand opgave in de 
binnenstad. Het is lastig om initiatiefnemers te vinden voor de binnenstad. Een 
andere uitdaging is de mobiliteit. De historische binnenstad kent ook wat 

beperkingen.  

• De woonwijken lopen goed. In de regionale structuurvisie is Roermond een regio 
met veel ruimte dus mag er veel gebouwd worden. Maar met de 
transformatieopgave wordt de ruimte wel schaarser. Wellicht is er extra ruimte 
nodig en daar is de gemeente over in gesprek met de gedupteerde.  

• Het plan Melickerveld is door de stikstof onderuit gehaald in het bestemmingsplan 
en daarover is de gemeente in gesprek met de Provincie. Verder geen hobbels in de 
bouwproductie. Jazz City kan door maar initiatiefnemers moeten elkaar niet voor 

het gerecht slepen.  

 

 

3.  Hoe ziet de gemeente Roermond Bouwend Nederland? 

• Wethouder Evers: nog lastig om te antwoorden. Eerste kennismaking en blij 

daarmee. Waar gaat BNL voor? Afgaande op de naam BNL: een 
belangenorganisatie die het zo goed mogelijk wilt doen. De voorkeur is er om Bouw 
en Infra te combineren in dit overleg.  
Mbt op de vraag waar BNL voor gaat geeft John aan dat BNL de bouw wilt beter 

maken en dichterbij de gemeente wilt brengen. Samen kunnen we sneller 
constateringen doen van de problematiek. 

• Wethouder Waajen-Crins: graag eens per jaar een onderhoud met een 
belangenvereniging.  Omdat BNL sectoraler is kunnen we dieper op de materie 
ingaan.  

  

Verslaglegging Gemeentelijk Bouw en 

Infra overleg Roermond 

Plaats: MS Teams  
Datum: 21-09-2020 
Aanvang: 15.30 - 16.30 uur 
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Vervolg hoe ziet de gemeente Roermond Bouwend Nederland?  
Hanneke geeft aan dat BNL een aanbestedingsinstituut heeft en dat we in het 

volgend overleg zorgen voor een analyse.  
Roermond scoort overigens goed is de uitkomst van een enquête die vorig jaar is 
gehouden. In die enquête werden de opdrachtgevers door de opdrachtnemers 
beoordeeld.  

• Wethouder Evers: Goede ervaring. We kunnen ambtelijk van gedachten wisselen. 
Prettig om elkaar gewoon eens te treffen en kennis te delen waardoor ook begrip 

wordt gekweekt.  
 

  
 4.  Vraag aan de gemeente: is veiligheid een issue bij het uitvragen? 

• Wethouder Waajen-Crins geeft aan dat je daarin een keuze als gemeente moet 
maken net zoals bij duurzaamheid. Moet er een labeltje aan worden gehangen?  

• Ralf Pakbier geeft aan dat het voor de bouw anders is dan voor de infra. Hij zoekt 

hoe hij daarin een rol kan nemen (vergunningsverlening of infra meenemen in de 
EMVI criteria). Wethouder Evers geeft nog aan dat dit bij een bouwvergunning ook 
kan.  

• Wet Kwaliteitborging en wat dit dadelijk gaat inhouden bespreken we nu verder 
niet. 
 

 

 5.  Overige besproken zaken 
• Wethouder Waajen-Crins: wanneer er andere historische binnesteden zijn dan 

houdt de Gemeente zich aanbevolen om te weten hoe zij een analyse maken. 
Hanneke heeft recentelijk een overleg gehad met de Gemeente Vlissingen. Zij polst 
wat hierin interessant kan zijn voor de Gemeente Roermond. Het gaat er hierom 

dat kleine MKB’ers vastlopen waardoor er niet gebouwd kan worden.  

• Wethouder Waajen-Crins: zou je het paraplu bestemmingsplan van Roermond mee 
kunnen nemen naar andere gemeenten? Voorbeeld grote concentratie van mini 
studio’s die werden gebouwd in bepaalde delen van de stad. Nu meer constructieve 
overleggen met de bouwers. Hoe kunnen we samen transformeren.  

• Godfried Fraters: In 2018 is er gesproken over het stroomlijnen van de EMVI 
systematiek binnen een aanbesteding (ontwikkelen standaarden voor EMVI). Graag 
in een infra overleg vervolg aan geven evenals aan veiligheid.  

• In een volgend overleg stemmen Ralf Pakbier en Hanneke van Eijndhoven de 
agenda af. Ralf Pakbier coördineert dit vanuit de gemeente.   

 
6. Sluiting 
 
 

SAMENVATTING ACTIES   

 
Actie: Wie: Voor: 

In een volgend overleg komt BNL met analyse van de aanbestedingen 
binnen de gemeente. 

HvE Volgende 
overleg 

In een volgend infra overleg aandacht besteden aan de EMVI binnen de 
aanbesteding alsmede de veiligheid. BNL nodigt de gemeente uit voor het 
volgende infra overleg waarbinnen dit besproken wordt. 

BD 16-10-2020 

Hanneke informeert bij andere gemeenten met historische kernen wat 
voor Roermond interessant kan zijn qua ontwikkeling van de historische 
binnenstad.  

HvE 08-10-2020 

 


