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Webinars kwaliteitsborging: wat en hoe?
De afgelopen maanden zijn er diverse webinars opgenomen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze webinars gaat het over het uitvoeren van proefprojecten, het borgingsplan, de risicobeoordeling en het dossier bevoegd gezag. Voor
het bevoegd gezag is er ook het webinar over de Roadmap Wkb richting 2022. Hierin
wordt vooral ingegaan op de zaken die gemeenten en omgevingsdiensten moeten gaan
organiseren en regelen voordat het nieuwe stelsel in werking gaat treden. De VNG heeft
ook een aantal wegwijzers opgesteld die hierbij ondersteunen.

H

et webinar over de risicoanalyse die
formeel de risicobeoordeling heet,
is het document waar ook de gemeente invloed op heeft in relatie
tot locatie-specifieke risico’s. Deze risicobeoordeling wordt samen met het borgingsplan
ingediend bij de melding voorafgaand aan de
bouw. Het borgingsplan is het uitgeschreven
beoordelings- en controleplan van de kwaliteitsborger. Deze dient te voldoen aan de
voorwaarden van het toegepaste instrument
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en beschrijft hoe en op welke momenten er
tijdens de uitvoering wordt toegezien op het
voldoen aan de bouwtechnische regelgeving.
Het webinar over de gereedmelding en het
dossier bevoegd gezag gaat onder andere over
het proces aan het eind van de bouwactiviteiten waarbij de initiatiefnemer van het project
de verklaring van de kwaliteitsborger samen
met het dossier bevoegd gezag indient bij de
gemeente. De gemeente heeft hier dan de rol
om te beoordelen of deze gegevens kloppen,

en of zij wellicht een gegronde reden vindt om
het bouwwerk niet in gebruik te geven. Het webinar over de proefprojecten gaat vooral over
hoe een proefproject kan worden gestart, hoe
de spelregels hiervoor zijn, en welke rol de
verschillende actoren hebben tijdens het uitvoeren van een proefproject.
De verschillende webinars kunnen worden bekeken via www.vng.nl/arikelen/webinars-overde-wkb/.
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Terugkijken op geslaagd digitaal COBc-congres
Op 5 november 2020 vond het jaarlijkse
COBc-congres plaats. Dit keer niet in een
mooie zaal gevuld met constructeurs,
maar digitaal. Door de kort voor het digitale congres aangescherpte coronamaatregelen moest er zelfs op het laatst worden geschakeld van één naar twee uitzendstudio’s.
De switch naar twee studio’s lukte door de
geboden mogelijkheid om in de studio van
InterConcept in ’t Harde de helft van de

sprekers te kunnen ontvangen, en de andere helft van de sprekers in de studio in
Capelle aan den IJssel hun bijdrage te laten presenteren. Door een soepele schakeling tussen de twee studio’s en met een
perfecte begeleiding door Dick Bezemer
werd het een zeer interessante digitale
ochtend, die ook voor niet-constructeurs
erg boeiend was.
Maar ‘was’ is hier eigenlijk niet het goede
woord. Omdat het een digitaal congres betreft, is het congres geheel gratis terug te

kijken, inclusief alle webinars. De onderwerpen van dit congres zijn onder andere
het bouwen van veilige tenten en ook tijdelijke terrasoverkappingen in relatie tot de
coronacrisis, het voorkomen van schade
aan in de grond gevormde funderingspalen, de Wkb in de praktijk, het borgen van
de constructieve veiligheid en funderingsschade en bodemdaling.
Het congres terugkijken? Ga naar www.bwtinfo.nl/congressen/cobc_2020.
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