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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van het Provinciaal Vakberaad Beheer en Bouw. Doel van dit verslag is 

u te informeren over de resultaten van het Vakberaad in 2020. 

Het Vakberaad Beheer en Bouw (VBB) is een bestaand en belangrijk overlegorgaan van de twaalf 

provincies, waar beheerders en bouwers structureel en frequent om één tafel zitten. Ze 

vertegenwoordigen het middenmanagement van de provinciale beheer- en bouwactiviteiten, een 

cruciale schakel tussen beleid en uitvoering. Het VBB adviseert de provincies over het beheren en 

bouwen van infrastructuur en ontwikkelt hiervoor een gezamenlijke visie. Het VBB is niet alleen een 

gesprekspartner binnen de provincies, maar ook voor andere overheden en marktpartijen die zich 

bezighouden met beheer en bouw van de infrastructuur.  

Iedere provincie heeft vergelijkbare uitdagingen in het werk van vandaag de dag en ten aanzien van 

de visie op en vormgeving van de toekomstige infrastructuur. Door de bundeling van kennis en kunde 

vanuit alle provincies kan het VBB bij uitstek de krachtige rol van interne en externe regievoerder op 

zich nemen. Het VBB kan als geen ander het eigen netwerk inzetten om met nieuwe inzichten 

werkprocessen te uniformeren en als klankbord (mede) sturend te zijn op de complexe 

maatschappelijke thema’s. 

Het VBB stelt jaarlijks een ‘programmaplan op met belangrijke onderwerpen (thema’s) en de gewenste 

eindresultaten. Dit programmaplan is de maatstaf voor het verlenen van financiering en andere 

vormen van ondersteuning aan projecten. Aanvragen voor projecten lopen altijd via de structuur van 

een gezamenlijk kennisprogramma onder de noemer KennisPartnerschap Provincies  (KPP). Het VBB 

beoordeelt projectplannen op de uitgezette koers en uitvoerbaarheid, waarna individuele provincies 

zich kunnen inschrijven (cafetariamodel).  

2020 was voor het Vakberaad Beheer en Bouw net als 2019 het jaar van samen verder ontwikkelen en 

professionaliseren. Op basis daarvan werd in 2020 een communicatiestrategie uitgewerkt en zijn we 

gaan werken met een vergaderportaal.  De leden van het Vakberaad worden zich in toenemende 

mate bewust van de (potentiële) positie van het Vakberaad en nemen hun verantwoordelijkheid.  

Afscheid en welkom 

In 2020 hebben Huib van den Eerenbeemt (provincie Drenthe), Eef Uiterwijk (provincie Overijssel), Mari-

Jan de Jongh en Michael Stangenberger (provincie Utrecht) en Peter Noordijk (provincie Flevoland) 

afscheid genomen van het Valkberaad. Nieuwe leden van het Vakberaad zijn Henry Bos (provincie 

Overijssel), Jeroen van der Sloot (provincie Flevoland), Paul Waarts (provincie Noord-Holland). Derk 

Dohle en Gerben Slings (provincie Utrecht) en Robert Godschalk (provincie Limburg) sluiten vanaf 1 

januari 2021 aan bij het Vakberaad Beheer en Bouw.  

 

2. Resultaten 

KennisPartnerschap Provincies – CROW 

De totale realisatie van het werkprogramma bedroeg ruim € 4,00 miljoen, waarvan de provincies voor 

2020 circa € 1.300.000 (en voor iets meer dan € 400.000 aan meegenomen middelen uit 2019) hebben 

bijgedragen en waarvan ‘derden’ voor ruim € 2,3 miljoen bijdragen. Hetgeen betekent dat andere 

partijen zoals FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis – Civiele Techniek) en Rijkswaterstaat, flink bijdragen 

aan de projecten.  

Het is steeds de bedoeling geweest om de financiële middelen in de sector zoveel mogelijk te 

combineren. Daarbij hoort het samenwerken en het afstemmen van de inhoud. Goede voorbeelden 
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daarvan zijn diverse projecten op het gebied van assetmanagement zoals iAMPro (infrastructuur 

AssetManagement Professional en AsfaltImpuls.  

In totaal bevatte het kennisprogramma in 2020 42 inhoudelijke projecten, waarbij AsfaltImpuls als één 

project wordt gezien Verder draaiden er nog drie ‘overige’ projecten (programma management,  

communicatie VBB en voorbereiding InfraTech. 

Het Onderstaande totaaloverzicht omvat de 42 inhoudelijke projecten. Sommige projecten hebben 

enige vertraging opgelopen. In 2020 zijn 20 projecten afgerond (geel gearceerd).  

 

Assetmanagement Assetmanagement - Implementatie en toepassingsbevordering 

  Club van Utrecht  - KPP programma assetmanagement 

  Club van Utrecht - Inhoudelijke ondersteuning (netwerk)  

  Line of Sight 

  Meerwaarde assetmanagement 

  NEN 2660 Deelname 

  Ontwikkelen Post-HBO opleiding Assetmanagement 

  Organisatiewaarden 

  Performance assetmanagement 

  Prestaties van fysieke infrastructuur - deelname europees normeringstraject 

  Volwassenheidsmodel  

Data BIM Pro - Leermiddelen 

  BIM Pro - Ontwikkelen OTL 

  BIM Pro - Optimaliseren en verbeteren IMBOR OTL 

  BIM Pro - Validatie en evaluatie in pilotprojecten 

  BIM Pro - Verbetering en beheer dataverbindingen projecten en beheer fase 1 

  BIM Pro - Verbetering en beheer dataverbindingen projecten en beheer fase 2 

  BIM Pro - Voorlichting en promotie 

  Implementatie generieke ILS 

Deelnames Bouw Informatie Raad BIR en BIM 

  iAMPro -  Exploitatie 

  Infra Innovatie Netwerk 

  Leerstoel Assetmanagement/Beheer Openbare Ruimte 

  Programma AsfaltImpuls 

Duurzaamheid Ambitieweb  - doorontwikkeling 

  Klimaatadaptatie 

  Loket Duurzaam GWW 

  Secretarisrol P12 

Opdrachtgeverschap Ontwikkeling eisensets en vraagspecificaties vanuit het PCB - fase 2 

  Van Past Performance naar Better Performance 

Smart Mobility Slimme autos op toekomstbestendige provinciale wegen II 

Vakinhoudelijk Actualisatie publicatie Materiaal en Materieel WiU 

  Blootsstellingsscenario's verontreinigde grond 

  

Gedragscode Provinciale Infrastructuur inzake Flora- en Faunawet - Actualisatie 

en evaluatie 

  Herziening Handboek hout 

  IFD bouwen - Industrieel, Flexibel, Demontabel 
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  Inspectie en advies civiele kunstwerken 

  Introductie SWF stroefheidsmeetmethode 

  Kernpublicaties Werk in Uitvoering 

  Nadeelcompensatie 

  Ontwikkelen ‘Cursus steunpuntcoördinator wintergladheid’  

  Principes en standaardmaatregelen Werk in uitvoering 

 

De besluiten voor het wel of niet uitvoeren van projecten lagen zoals gebruikelijk steeds bij het 

Vakberaad. Na de inhoudelijke goedkeuring konden de individuele provincies aangeven of men wel of 

niet (financieel en/of capaciteit) wilde deelnemen aan het project. Vervolgens werden er (via de 

themaberaden) werkgroepen in het leven geroepen die de projecten nader vormgaven. De ideeën 

voor projecten in 2020 zijn vooral ingebracht door de provincies. 

In het werkportaal KennisPartnerschap Provincies kunnen de leden van het Vakberaad alle voorstellen 

en voortgangsrapportages online vinden en raadplegen.  Dat vereenvoudigt de gezamenlijke 

besluitvorming en de monitoring van het programma, omdat alles direct opvraagbaar is.  

Een punt van aandacht voor het gezamenlijke kennisprogramma blijft het delen van en het 

communiceren over de producten die uit het programma voortkomen. Deze zijn weliswaar meestal te 

vinden op de website van CROW, maar de daadwerkelijke kennis over de producten en de 

verspreiding ervan binnen de provincies verdient extra aandacht.  

 

3. Vergaderingen 

In 2020 is het Vakberaad Beheer en Bouw 6x bijeen geweest voor reguliere vergaderingen. De 

vergaderingen van januari en maart vonden in Utrecht plaats, de overige vergaderingen middels 

msTeams in verband met de Coronacrisis.  Voor de jaarvergadering waren we dit jaar te gast in 

Overijssel. Deze bijeenkomst is benut om elkaar wel fysiek te ontmoeten en te netwerken.     

Het voorzitterschap was in handen van Bart Swaans (provincie Noord-Brabant).  Het secretariaat is 

gevoerd door Mirjam Jacobs (provincie Noord-Brabant).  

 

Breed afstemmingsoverleg Klimaatakkoord Mobiliteit: 

Op 17 juni heeft het Vakberaad samen met het AAC, het SPIN, het themaberaad P12 en het IPO een 

breed afstemmingsoverleg Klimaatakkoord Mobiliteit georganiseerd.  

Doel van dit overleg was om kennis te maken met elkaar en in gesprek te gaan hoe we als provincies 

door betere samenwerking maximaal kunnen bijdragen aan het klimaatakkoord Mobiliteit, onderdeel 

grond-, weg-, en waterbouw (GWW). Tijdens de online ontmoeting hebben vijfenveertig collega’s 

vanuit de verschillende provinciale gremia deelgenomen. 

Elk gremium heeft een presentatie gegeven over de wijze waarop zij invulling geven aan duurzaam 

GWW, waarna een actieve discussie in breakout-rooms werd gefaciliteerd. Uitkomst is een gezamenlijke 

actie-agenda waarin specifieke acties staan benoemd om uitvoering te geven aan het 

Klimaatakkoord Mobiliteit (GWW). 

Tijdens de digitale borrel na afloop kwamen veel positieve reacties op de bijeenkomst en ontstonden 

mooie gesprekken. De deelnemers gaven aan uit te kijken naar een vervolg. Na afloop mocht 

geconcludeerd worden dat met dit overleg echt een beweging in gang hebben gezet. 
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3.1 Opkomst  

In onderstaand overzicht is de opkomst per provincie voor het jaar 2020 weergegeven.  De totale 

opkomst is 82%.  

 

Provincie 09.01.20 05.03.20 23.04.20 11.06.20 17.09.20 26.11.20 Totale 

opkomst 

Drenthe x x x x x x 100% 

Flevoland x x x x x x 100% 

Friesland x x x x x x 100% 

Gelderland x x x x x x 100% 

Groningen - - - - x x 33% 

Limburg x - - x x x 67% 

Noord-Brabant x x x x x x 100% 

Noord-Holland x - x x x x 83% 

Overijssel x x x x x x 100% 

Utrecht x x x x x - 83% 

Zeeland x x - - x - 50% 

Zuid-Holland x x x x x x 100% 

Totaal 92% 67% 67% 92% 100% 92%  

X = aanwezig 

 

3.2 Gasten/sprekers in het Vakberaad Beheer en Bouw 

Datum vergadering Organisatie Wie 

9 januari 2020 Samen Sterk Dinie van Voorst 

 BIM Jan-Pieter Eelants 

5 maart 2020 P12 Jerry van Kerkvoorde 

 RWS Alex van den Hoek en Rini 

Donker 

 Samen Sterk Dinie van Voorst 

 Smart Road John Boender 

 NEN Rob Kotte 

23 april 2020 QS Solutions Tom Brand 

11 juni 2020 EndeZaak Paul Nieuwland 

 BIM Jan-Pieter Eelants 

17 september 2020 - - 

26 november 2020 - - 
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4 Deelnemers Vakberaad Beheer en Bouw 2020 

 

 

Provincie Contactpersoon Functie 

Drenthe De heer G. Jansen Coördinator Projecten Wegen en 

Vaarwegen 

 

Flevoland 

 

De heer O. Telkamp Hoofd Ingenieursbureau 

Flevoland De heer P. Noorddijk 

 

Manager Bureau Wegen & Vaarwegen 

Flevoland De heer J. van der Schoot 

 

bureauhoofd Wegen en Vaarwegen 

Friesland De heer J. van Breeden 

 

Teamleider Kunstwerken & Advies 

Gelderland Mevrouw A. Kramer Teammanager afdeling Uitvoeren Werken 

| Team Ontwerp en Realisatie Werken 

Gelderland 

 

De heer C. Kuijper Programmamanager Instandhouding 

Groningen De heer R. Bosma 

 

Hoofd afdeling  Beheer en Onderhoud 

Limburg De heer J. Brune senior beleidsmedewerker wegaanleg en 

wegbeheer                                                   

Noord-Brabant De heer B. Swaans Programmamanager Multimodale 

Bereikbaarheid 

Noord-Brabant De heer J. Maurix 

 

Programmaleider Infra / 

Assetmanagement 

Noord-Brabant Mevrouw I. Bol Programmamanager Infrastructurele 

Projecten 

Noord-Holland De heer K. van der Plas Sectormanager Realisatie Infrastructurele 

Projecten 

Overijssel De heer E. Uiterwijk Programmamanager 

eenheid Wegen en Kanalen 

Overijssel De heer J. Spoelstra Programmamanager Investeringen 

Wegen en Kanalen 

Overijssel De heer H. Bos 

 

 

Utrecht Mevrouw M. de Jongh 

 

Senior Projectleider, domein 

Mobiliteit/team Project- en 

programmamanagement 

 

Utrecht De heer M. Stangenberger 

 

Teamleider, Domein Mobiliteit. 

Zeeland 

 

De heer C. A.J. Verhoeve Afdelingsmanager Infrastructuur & 

Vastgoed 

Zuid-Holland 

 

De heer W. van Dalen 

 

Manager eenheid Advies Gebruik Assets 

Zuid-Holland De heer M. Milosevic Hoofd Eenheid Advies Beheer Assets 

 


