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De richtlijn is ontwikkeld door een 
team van specialisten uit het land, 
afkomstig van een aantal gemeenten 
en het adviesbureau Aboma. Doel 

van de richtlijn is om te komen tot één unifor-
me benadering van bouw- en sloopveiligheid 
door de gehele bouwketen. De richtlijn is dan 
ook niet uitsluitend geschreven voor het  
bevoegd gezag, maar ook voor architecten, 
ontwerpers, uitvoerende partijen en straks de 
kwaliteitsborgers. Bouw- en sloopveiligheid 
blijft een taak voor het bevoegd gezag. Maar 
door het verplaatsen van de bouwtechnische 
toets en het toezicht naar de markt is het goed 
en veilig kunnen realiseren van een bouwwerk 
nog meer afhankelijk van het samen vaststel-
len van de risico’s. Maar ook het gezamenlijk 
nemen van de verantwoordelijkheid om deze 
risico’s zo goed als mogelijk te beperken, en 
het op een veilige en verantwoorde wijze  
mogelijk maken een bouwwerk te realiseren.
De landelijke richtlijn is te vinden op  
www.bwtinfo.nl en kan worden voorzien van 
commentaar tot 15 juli 2017. Alle inbreng zal 
dan worden besproken met de werkgroep en 
zal, indien dit door de werkgroep wordt gedra-
gen, meegenomen in de richtlijn. Uw inbreng 
wordt zeer gewaardeerd. Voor vragen kunt u 
zich richten tot Wico Ankersmit:  
wa@vereniging-bwt.nl.

Groene versie richtlijn Bouw- en 
Sloopveiligheid ter commentaar

Op het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is aan de 

voorzitter van de Vereniging BWT de groene versie van de landelijke richtlijn 

Bouw- en Sloopveiligheid aangeboden. De richtlijn staat nu voor iedereen open 

om deze van commentaar te voorzien, opmerkingen door te geven, of natuurlijk 

aanvullingen of wijzigingen voor te stellen. 

Vanuit de Vereniging BWT Nederland zijn 
wij op zoek naar gemeenten die niet  
alleen duurzaamheidsdoelstellingen  
hebben toegewijd aan papier in de vorm 
van een beleidsnotitie, maar die het ook 
hebben vertaald naar de praktijk. 

We zijn vooral op zoek naar voorbeelden 
waar ook het Bouw- en Woningtoezicht 
een rol speelt. In de vorm van voorlich-
ting, advisering, maar ook waar BWT op 
een positieve wijze bijdraagt aan het  
gewoonweg zonder al te veel hobbels  
mogelijk maken om duurzaamheidsdoel-
stellingen te kunnen realiseren. Heeft u 
een goed voorbeeld bij u in de gemeente, 
of bent u als adviseur betrokken bij een 
project waar dit speelt, dan verzoeken wij 
u vriendelijk contact op te nemen met 
Wico Ankersmit van de Vereniging BWT 
Nederland. Dit kan telefonisch via 06-
13154648 of via wa@vereniging-bwt.nl.

Duurzaamheid: alleen 
in woorden of ook in 
daden?

Save the date!  
Jaarcongres  
Vereniging  
BWT Nederland

Het duurt nog een aantal maan-
den en het programma is nog vol-
op in ontwikkeling. Maar toch ver-
zoeken wij u vriendelijk om al de 
datum van 12 oktober 2017 te  
reserveren als datum waarop  
u naar het jaarcongres gaat van  
de VBWTN. Houd voor het  
programma www.bwtinfo.nl  
in de gaten!
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