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Pilot private kwaliteitsborging bij u
in de gemeente?
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de komende periode in de
Tweede Kamer en daarna in de Eerste kamer behandeld.

Dan pas weten we

of de wet ook daadwerkenjk ergens in 2018 in werking zal gaan treden. Om
alvast te wennen aan de veranderende

rollen voor zowel gemeente als 001<

opdrachtgever en uitvoerende bouwers, is het erg belangrijk om te oefenen.
Dit kan door middel van pilots, waar de gemeente zelf kan bepalen wat hun
rol in zo'n pilot wordt.

O

m een pilot te kunnen starten is er
uiteraard een project nodig waarvan
zowel de opdrachtgever
uitvoerende

gaanwerken

als ook de

partij bereid is om te

met een Kwaliteitsborger.

Daar-

naast is het belangrijk dat ook de gemeente
waarin dit project wordt gerealiseerd wil meewerken aan de pilot. Er dienen namelijk goede
afspraken te worden gemaakt over de rol van
de gemeente tijdens de pilot. Daarnaast zal er
door de opdrachtgever

worden gevraagd of er

korting kan worden gegeven op de leges. Ook
moeten er duidelijke

procesafspraken

worden

gemaakt met betrekking tot de wijze waarop
de gemeente nog meekijkt in het proces, en
eventueel kan ingrijpen, mocht er niet worden
gebouwd volgens de vergunning.
Veel gemeenten zijn nog wat terughoudend
in het starten

van

onvoldoende

kennis hebben over de nieuwe

een pilot aangezien zij nog

wet. Om die reden wil de Vereniging Bouwen Woningtoezicht
Bouwkwaliteit

samen met het Instituut

gemeenten ondersteunen

bij

het opstarten van een pilot. Mocht u hierover
informatie willen ontvangen,

neem dan con-

tact op met Wieo Ankersmit, tel. 06.13154648
.... ::.

of per mail: wa@vereniging·bwt.nl.
I Bouwkwaliteit

in de Praktijk
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Op naar nieuwe website

Het is al weer zes jaar geleden dat
de Vereniging SWT Nederland twee
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nieuwe websites lanceerde tijdens haar
jaarcongres, toen nog in Nijmegen. Nu
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zes jaar later is deze website qua techniek al weer zwaar verouderd. Door de
nieuwe communicatiemiddelen zoals
Twitter, Facebook en Instagram en de
nieuwe techniek van mobiele communicatie in de smartphone en tablet loopt
de huidige website aan tegen zijn grenzen. Om die reden wordt er momenteel
hard gewerkt aan een geheel nieuwe
website voor de Vereniging Bouw- en
Woningtoezicht Nederland.
Begin 2017 zullen de nieuwe kennisbank BWTinfo en de nieuwe verenigingssite worden gelanceerd. De
website zal nieuwe functionaliteiten
gaan ontsluiten, zoals een interactieve
vraag en aanbodpagina waar kennis
kan worden gedeeld, waar vragen kunnen worden gesteld, en waar discussies mogen worden gevoerd. Daarnaast
wordt de website geheel aangepast aan
de nieuwste eisen, waardoor de site op
alle nu bekende hardware kan worden
bekeken. Mocht u zelf nog tips hebben
of onderdelen missen op de huidige
site - die we toch eigenlijk zouden moeten meenemen op de nieuwe website
- dan mag u dat altijd doorgeven. Onze
digitale bouwers, zullen dan kijken of
dit mogelijk is.
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www.nbd-online.nl

en www.omgevingindepraktijk.nll
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BWT Info
De kennisbank van Vereniging BWT
Naar kennisbank
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