
Overzicht acties ter stimulering van het doorlopen van proefprojecten 

 

Uit de individuele gesprekken met de G4 gemeenten zijn de volgende acties opgehaald die kunnen 
bijdragen aan het starten van proefprojecten om ervaringen op te doen met het nieuwe stelsel. 
Deze acties zijn aanvullend op de reeds bestaande stimuleringsactiviteiten zoals initiatieven van de 
brancheverenigingen van de Wkb-ketenpartners, het verstrekken van subsidies, etc. 

Vanuit de gemeenten: 

- Tegemoetkoming in de kosten en/of vergunningsproces 
Om opdrachtgevers te ontlasten van eventuele extra kosten kunnen gemeenten kortingen 
geven op leges of als dit vanwege reeds vastgestelde legesverordeningen niet mogelijk 
blijkt op een andere wijze financieren (bijvoorbeeld projectfinanciering). 
Gemeenten kunnen opdrachtgevers die mee willen doen aan een proefproject mogelijk ook 
stimuleren met een snellere vergunningverlening. 

- Actief binnenkomende vergunningaanvragen scannen op potentiele 
proefprojecten 
Naast initiatiefnemers die zich actief melden bij een gemeente om een proefproject te 
willen doorlopen, kunnen gemeenten actief initiatiefnemers benaderen of zij deel willen 
nemen aan een proefproject. Vooral in geval van vooroverleg is het goed om de optie 
proefprojecten aan te geven en de initiatienemers te wijzen op de beschikbare informatie. 

- Aansluiten bij lopende projecten als ‘zij-instromer’  
Het opdoen van ervaringen verloopt idealiter het gehele Wkb proces van begin tot eind, de 
zogenaamde integrale proefprojecten. Een goed aanvullend alternatief is de ervaringen op 
te delen door aan te sluiten bij reeds lopende proefprojecten (‘zij-instroom’).  
Bijkomend voordeel is dat deze werkwijze zich uitstekend leent voor het gericht opdoen 
van ervaringen op een specifiek onderdeel van het Wkb-proces, zoals bijvoorbeeld de 
gereedmelding. 

- Uitbesteden toetsing aan en meekijken met kwaliteitsborgers 
Gemeenten kunnen hun huidige afhandeling van het vergunningsproces uitbesteden aan 
een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger laat de gemeente in de afhandeling meekijken 
welke handelingen zij in het kader van de Wkb zouden verrichten en wat dat voor de 
gemeente zou betekenen. Voordeel is dat de gemeente (en kwaliteitsborger) ervaringen op 
kunnen doen zonder de reguliere inspanning van de gemeente. Bij gemeenten die een deel 
van de plantoetsing op dit moment uitbesteden zou dit mogelijk ook budgetneutraal 
kunnen. Een pluspunt hierbij is dat een deel van de partijen die nu VTH-taken uitvoert 
voor gemeente ook actief is als kwaliteitsborger. 

- Als opdrachtgever zelf proefproject opstarten (bijvoorbeeld een fietsbrug of 
kademuur) 
De gemeente is als eigenstandig opdrachtgever van een proefproject niet afhankelijk van 
een particuliere opdrachtgever en kan dus zelf ook proefprojecten starten. 

- Proefproject simuleren / naspelen op basis van een afgerond regulier traject 
In samenwerking met een kwaliteitsborger en een aannemer kan een gemeente een 
eerder doorlopen afgerond regulier traject uit de eigen gemeente nogmaals doorlopen op 
basis van de Wkb. Hierdoor wordt niet alleen ervaring opgedaan met de Wkb, maar 
worden ook de verschillen met de huidige situatie inzichtelijk. 
In plaats van naspelen op basis van een afgerond traject zou dit ook op basis van 
meerdere trajecten en ervaringen kunnen worden vormgegeven als een “Wkb-spel” dat 
breder inzetbaar is. 

- Kennisdelen met andere gemeenten en ambassadeursnetwerken 
De gemeenten kunnen actief ervaringen en kennis delen met andere gemeenten. De 
Ambassadeursnetwerken lenen zich hier goed voor. Eventueel kan de VNG gevraagd 
worden hierbij aanvullend ondersteuning te verlenen. 

- Communicatie over mogelijkheid tot deelname aan proefproject 
Gemeenten kunnen via gemeentelijke publicatiekanalen richting particuliere 
opdrachtgevers en contacten met lokale aannemers en architecten oproepen tot deelname 
aan een proefproject (al dan niet in combinatie met een of meerder bovenstaande actie) 

  



Vanuit BNL en BNA: 

- Oproep bij lokale aannemers en architecten om deel te nemen aan proefprojecten. De 
oproep wordt in samenwerking met de betreffende gemeente opgesteld. Indien gewenst 
kan de oproep periodiek herhaald worden. 

 

Vanuit Waarborginstellingen:  

- Inventariseren en tot aan inwerkingtreding monitoren waar op korte termijn kavelbouw 
start zodat gemeenten actief en tijdig kunnen inspringen op het starten van 
proefprojecten. De Waarborginstellingen kunnen bij aanmelding van een project 
aannemers direct informeren over de mogelijkheid (en de voordelen) om een proefproject 
te starten. 

 

Vanuit BZK/Begeleidingsgroep Proefprojecten:  

- Overzicht lopende proefprojecten delen met gemeenten ten behoeve van het aansluiten als 
zij-instromer. 

- Bij nieuwe aanmeldingen de kwaliteitsborgers er op wijzen dat ze de gemeenten moeten 
betrekken. 

- Subsidie alleen verstrekken bij projecten waar alle partijen betrokken zijn.  
- Het via de site van iBK opzetten van een specifieke pagina waar initiatiefnemers naartoe 

verwezen kunnen worden voor meer informatie: https://www.stichtingibk.nl/bouwen/  
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