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Reactie rapport 'Hijsen in het hart van de stad: ongeval bouwplaats Rijnstraat' 

Hooggeachte mevrpuw, 

Op 26 april 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport 'Hijsen in het hart van de stad: ongeval 
bouwplaats Rijnstraat' overhandigd aan de voorzitter van het Opc;lrachtgeversforum in de bouw 
[Opdrachtgeversforumj.' In het rapport heeft de Onderzoeksraad onderstaande aanbeveling aan de leden 
van het Opdrachtgeversforum in de bouw en aan het Rijksvastgoedbedrijf gedaan. 

Aanbeveling 1: 
Aan het Rijksvastgoedbedrijf en leden van Opdrachtgeversforum in de bouw 
Breng vóór de aanbesteding van bouwprojecten de relevante omgevingsfactoren in kaart en gebruik deze 
voor het formuleren van een realistische en veilig realiseerbare bouwopdracht. 

Het Opdrachtgeversforum is geen partij die bij het ongeval bij de bouwplaats Rijnstraat is betrokken. De bij 
het ongeluk in de Rijnstraat betrokken opdrachtgevers (Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Den Haag, 
beide deelnemers van het Opdrachtgeversforum) hebben elk afzonderlijk gereageerd op de aanbevelingen. 
Het Opdrachtgeversforum is een informeel overlegorgaan zonder rechtsvorm, kent geen bestuur en kan 
derhalve geen formele opvolging geven aan de aanbeveling. Dat neemt niet weg dat voor de deelnemers aan 
het forum de bouwveiligheid een zeer belangrijk onderwerp is. 
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Het Opdrachtgevers forum is een actieve kring van [semi-) publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur die vernieuwing en verdere professionalisering 
van opdrachtgeverschap nastreven. 
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Omdat veiligheid bij het Opdrachtgeversforum hoog op de agenda staat zal de aanbeveling van de 
Onderzoeksraad nadrukkelijk bij de deelnemende organisaties onder de aandacht worden gebracht. Tevens 
zal er een bericht op de website van het Opdrachtgeversforum worden geplaatst waarbij een link komt naar 
de instrumenten die het Rijksvastgoedbedrijf heeft ontwikkeld om de omgevingsveiligheid te verankeren in 
de werkwijzen. 
In het Opdrachtgeversforum werken (semi)publieke opdrachtgevers samen aan een beter functionerende 
bouwsector, de Onderzoeksraad wilde daarom graag met enkele deelnemers nader van gedachten wisselen 
hoe tot meer structurele verbetering van de bouwveiligheid te komen. Dat gesprek heeft plaatsgevonden in 
januari 2018. Aanwezig waren dhr. P. Buck {ProRail B.V., interim-voorzitter Opdrachtgeversforurn}, dhr. J. 
Vermeer (gemeente Rotterdam), Mw. M. van Asselt (raadslid Onderzoeksraad) e.a .. In dat gesprek is 
afgesproken dat een aantal aanbevelingen uit het onderhavige en andere rapporten als pilot zullen worden 
getest in het netwerk Regioingenieurs Zuid-Holland. 

Vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

~~- - 
Voorzitter 
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Het Opdrachtgeversforum is een actieve kring van Iserni-l publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur die vernieuwing en verdere professionalisering 
van opdrachtgeverschap nastreven. 


