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Kennisnemen van
Enkele projecten van de Beheerkalender vertragen of worden later uitgevoerd als gevolg van het

Coronavirus. lnfrastructurele projecten (zoals bouw-en woonrijp maken) die nodig zijn voor de realisatie

van in- en uitbreidingslocaties ondervinden (nog) geen hinder van de Coronauitbraak.

Inleiding
Het Coronavirus is er de oorzaak van dat enkele projecten van de Beheerkalender die in uitvoering zijn,

vertragen of later worden opgestart. Kabel- en leidingbedrijven hebben aangegeven tijdelijk geen

huisaansluitingen achter de voordeur van woningen meer te vervangen. ln de bijlage treft u hierover

brieven aan van Enexis en Brabant Water. Projecten van de Beheerkalender worden zoveel mogelijk
gecombineerd met werkzaamheden van de kabel-en leidingbedrijven. Wanneer deze niet meer achter de

voordeur werken heeft dit vertraging of het later starten van onze civiele werkzaamheden tot gevolg. Bij de

reconstructie van de Rucphensebaan moeten bijvoorbeeld eerst de kabels en leidingen worden verlegd,

voordat onze aannemer de asfaltweg kan verbreden. Bij de reconstructie van de Wouwseweg dienen ook

eerst de kabels en leidingen te worden verlegd alvorens onze aannemer de nieuwe riolering kan aanleggen,

Bij het verleggen van deze kabels en leidingen dienen de nutsbedrijven achter de voordeur van diverse

bewoners/bedrijven te zijn om gelijktijdig de aansluitingen te vernieuwen.

I nformatie/kernboodscha p

Enkele projecten van de Beheerkalender vertragen of worden later uitgevoerd als gevolg van het

Coronavirus. We streven we er in algemene zin naar de projecten door te laten gaan en onze aannemers

aan het werk te houden. Een en ander conform de brief die we van Bouwend Nederland hebben

ontvangen. ln de bijlage treft u deze brief aan. Bij de volgende projecten lukt dat niet:

Reconstructie Rucphensebaan :

ln verband met werkzaamheden van nutsbedrijven die achter de voordeur plaatsvinden treddt voor dit
project vertraging op.

Wouwseweg:
De aannemer van de Wouwseweg kan voorlopig nog verder, ondanks dat de nutsbedrijven zijn gestopt met

hun werkzaamheden. Dit project is voorlopig (!) qua omvang en ruimtebeslag groot genoeg om andere

werkzaamheden op te pakken.



Consequenties
Gevolg is dat de (financiële) planningen niet worden gehaald doordat de projecten uit de Beheerkalender
niet tijdig worden afgerond. Om de aannemers die dreigen stil te vallen te helpen gaan Beheer, Financiën
en lnkoop in gesprek om de mogelijkheden hiervoorte verkennen. We richten ons hierbijvooralop
projecten zonder werkzaamheden aan kabels en leidingen achter de voordeur en die relatief korte
voorbereidingstijd vragen. Herstraatwerkzaamheden en asfaltonderhoud behoren tot de mogelijke
projecten.

Het college zegt toe u te informeren wanneer ook de infrastructurele projecten die nodig zijn voor de

realisatie van in- en uitbreidingslocaties hinder gaan ondervinden van het Coronavirus.

Communicatie
Hierover is overleg geweest met Enexis en Brabant Water. Met de aannemers worden gesprekken gevoerd

over de voortgang van de projecten en de mogelijke consequenties. Verder worden de aan het project
grenzende bewoners/bedrijven per brief geïnformeerd over de vertraging van het desbetreffende project
en worden er passende maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van woningen/bedrijven tíjdens deze

stilsta nd te waarborgen.

Vervolg(procedure)
We doen u deze informatie toekomen op basis van de kennis zoals we die nu (7 april 2020) hebben. Bij

veranderende omstandigheden als gevolg van aanscherping van de adviezen van het RIVM wordt u door
ons op de hoogte gehouden.

Bijlagen
Bijlage 1: Brief Brabant Water
Bijlage 2: Brief Enexis

Bijlage 3: Brief Bouwend Nederland

Afsluiting en ondertekening

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roo

De secretaris, De bu rge

r1-a



Brabant Water heeft vorige week vrijdag (20 maart) overleg gehad met het inter-Regionaal 

Operationeel Team van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s. In dit overleg zijn alle gemeenten 

vertegenwoordigd door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg.

In dit overleg is afgesproken dat Brabant Water haar werkzaamheden aan het leidingnet, normaal 

kan blijven uitvoeren. Dit is voor Brabant Water van groot belang om de continuïteit van onze 

drinkwaterlevering, nu maar ook in de toekomst, te kunnen blijven garanderen. 

Uiteraard gelden bij het uitvoeren van onze werkzaamheden de richtlijnen van het RIVM. Dit heeft 

tot gevolg dat we uit voorzorg alle planmatige werkzaamheden waarbij we binnen bij de klant 

moeten zijn, hebben stopgezet. De overige aanleg werkzaamheden kunnen, al dan niet in aangepaste 

vorm,  gewoon doorgang vinden. 

Op verzoek van de Veiligheidsregio’s beperken we hierbij wel een eventuele planmatige 

wateronderbreking, waarbij de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- We streven naar een onderbrekingsduur van maximaal 30 minuten, daarbij

- zijn de klant tijdig en goed geïnformeerd over het tijdstip van de onderbreking, en

- zorgen we voor een alternatieve levering, veelal in de vorm van een tappunt. 

Een korte duur van een leveringsonderbreking is van belang om het realiseren van de algemene 

geldende hygiëne maatregelen, mogelijk te maken.

Wellicht heeft dit gevolgen voor de werkvolgorde van het project of vereist het een nieuw leiding 

tracé. Mocht dit het geval zijn dan treden wij zo spoedig mogelijk met u in overleg.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pieter Aarts.

Met vriendelijke groet

John de Schepper

 



Geachte heer of mevrouw [NAAM], 

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor onze maatschappij. We moeten ons allemaal aanpassen 

aan de huidige veiligheidsmaatregelen en dat heeft ook impact op ons werk in uw gemeente. Daarom 

informeren we u graag over onze aanpak.  

Deel werkzaamheden stilgelegd 

Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, leggen wij een groot deel van 

onze werkzaamheden bij klanten thuis en op locatie voorlopig stil. Door het minimaliseren van direct 

klantcontact, beperken we besmettingsgevaar. We hopen dat u hier begrip voor hebt.  

Richtlijnen RIVM 

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wanneer we het 

stilgelegde werk kunnen hervatten, hangt af van de richtlijnen van het RIVM. Enexis Netbeheer houdt 

zich daaraan. Uiteraard informeren we alle betrokken partijen hierover. Kijk op enexis.nl/coronavirus 

voor actuele informatie. 

Veiligheid 

De energiesector is een vitale sector. Dat betekent dat iedereen moet kunnen rekenen op energie en 

dat gevaarlijke situaties altijd voorkomen en/of opgelost worden. Daarom gaan 

onderhoudswerkzaamheden aan het energienet, zoals reconstructies en saneringen, zoveel mogelijk 

door. Onze monteurs van de storingsdienst staan ook nog steeds 24/7 voor u klaar. Zo zorgen we 

ervoor dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft.  

Welke werkzaamheden voeren we wel uit? 

Op dit moment kunnen werkzaamheden voor zakelijke klanten, zolang voldaan kan worden aan de 

veiligheidsrichtlijnen, in bijna alle gevallen doorgaan. Dat komt omdat we bij dit type werkzaamheden 

beter kunnen inschatten hoe de werkomstandigheden eruit zien. Bij consumenten, achter de voordeur, 

weten we dat niet. Werkzaamheden waarbij onze monteurs niet op bezoek hoeven bij klanten, gaan 

ook gewoon door. Werkzaamheden die altijd doorgaan, zijn onder andere: 

• Het oplossingen van gaslekkages en elektriciteitsstoringen (inclusief openbare verlichting) 

• Oplossen van gasdrukklachten 

• Werkzaamheden op verzoek van andere vitale maatschappelijke organisaties 

. 

Meldt iemand een storing? Dan vragen wij of iemand in het pand gezondheidsklachten heeft en/of 

mogelijk besmet is met het coronavirus, zodat onze monteur passende maatregelen kan nemen. 

Verder wassen onze monteurs regelmatig hun handen, houden ze afstand, schudden ze geen handen 

en houden ze hun eigen gezondheid goed in de gaten om de kans op besmetting te minimaliseren. 

Welke werkzaamheden gaan niet door? 

Alleen werkzaamheden waarbij direct klantcontact onvermijdelijk is en waarbij geen veiligheidsrisico’s 

ontstaan bij uitstel, leggen we voorlopig stil. Klanten bij wie de werkzaamheden worden uitgesteld, 

ontvangen hierover een brief. Op enexis.nl/coronavirus leest u meer over welke werkzaamheden we 

uitstellen. 

 

Vragen 

Wilt u meer weten over het beleid van Enexis Netbeheer rondom het coronavirus? Kijk dan op 

enexis.nl/coronavirus. Hebt u nog andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager via 

[CONTACTGEGEVENS RELATIEMANAGER].  

http://www.enexis.nl/coronavirus
http://www.enexis.nl/coronavirus
https://www.enexis.nl/over-ons/coronavirus
https://www.enexis.nl/over-ons/coronavirus


 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De impact van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij en daarmee ook op de bouw- & 

infrasector is enorm. Bouwend Nederland ontvangt de afgelopen dagen vanuit zowel bouw- en 

infra bedrijven als vanuit opdrachtgevers veel vragen. Voor onze leden hebt u een belangrijke rol, 

niet alleen als opdrachtgever, maar ook vanuit uw bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het 

bedrijfsleven en de werkgelegenheid in uw gemeente. 

 

Veel maatregelen worden op landelijk niveau genomen, maar als gemeente kunt u ook 

meewerken om de gevolgen van de crisis te verzachten. 

 

Bouwend Nederland zet in op: 

1. Het door laten gaan van de lopende werkzaamheden. 

2. Het zoveel als mogelijk naar voren halen van onderhoudswerkzaamheden. 

3. Het door laten gaan van aanbestedingen om een toekomstige dip in werkzaamheden te 

voorkomen. 

 

Uiteraard staat hierbij de veiligheid van werknemers voorop, conform richtlijnen RIVM. 

 

U helpt de sector door: 

1. goede bereikbaarheid van ambtenaren; goed overleg is onmisbaar; fysieke schouw van 

projecten moet doorgaan; 

2. liquiditeitsproblemen bij bedrijven te voorkomen door openstaande factureren en nieuwe 

facturen snel te betalen, zodat ook onderaannemers en leveranciers betaald kunnen 

worden;  

3. het bespreekbaar maken van het uitstellen van boetes/aanmaningen voor 

termijnoverschrijdingen; 

4. uitstel van betaling lokale lasten; 

5. vergunningverlening en locatieontwikkeling voortgang te laten vinden; 
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6. te blijven werken (bij voorkeur digitaal) aan tenders en werk op de markt te blijven 

zetten; 

7. bankgaranties (tijdelijk) in te trekken; 

8. onderhoudswerkzaamheden voor moeilijk bereikbare plekken juist nu op te pakken. 

 

Omgang met contracten tussen ketenpartners in de bouw 

De adviesdienst van Bouwend Nederland beperkt zich niet tot het verlenen van advies aan haar 

leden maar biedt ook graag hulp aan opdrachtgevers. Voor vraagstukken rondom het coronavirus 

is een speciale landingspagina ingericht die dagelijks wordt uitgebreid. Hier vindt u alle reeds 

gestelde vragen inclusief antwoorden terug. www.bouwendnederland.nl/corona 

 

Blijf in gesprek met uw opdrachtnemers 

Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen hebben een grote impact 

op uw bedrijfsvoering en die van onze bedrijven. Het belang om met uw opdrachtnemers intensief 

in gesprek te blijven is daarmee groter dan ooit. Als gesprekspartner van alle overheidspartners 

voorzien wij ook uw organisatie graag van aanvullende informatie indien hier behoefte aan 

bestaat. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon in de gegevens bovenaan deze brief.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwend Nederland 

 

 

 

 

 

 

Maxime Verhagen  

Voorzitter Bouwend Nederland 
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