Cursus Vergunningenmanagement Infrastructuur
Vertraging in het werk kost de bouwsector jaarlijks tientallen miljoenen euro’s. Door
onbekendheid, onkunde of amateurisme worden vergunningen niet, te laat of verkeerd
aangevraagd. Met deze cursus beheerst u uw risico’s en voorkomt u vertraging en kosten.
Op 28 juni 2017 organiseert Het Vergunningenhuis de cursus Vergunningenmanagement
Infrastructuur. Deze cursus, gericht op het vergunningenmanagement binnen de sector ‘droge
en natte’ infrastructuur, is UNIEK in Nederland. De specifieke thema’s voor dit jaar zijn:






Tracewet
Waterwetgeving in droge en natte infraprojecten
Wet Kwaliteitsborging in de Bouw
UAV-GC en de gevolgen voor vergunningenmanagement
Relatie met omgevingsmanagement

Doelgroep
De cursus is gericht op:
 projectleiders infrastructuur;
 vergunningverleners;
 vergunningenadviseurs;
 juristen, werkvoorbereiders en infrastructurele planners met affiniteit voor
vergunningverlening infrastructuur.
Een goede basiskennis van de wet– en regelgeving en/of ervaring met vergunningaanvragen is
aanbevolen.

Doel van de cursus
Aan het eind van de cursus heeft u goede kennis van:







nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving;
de ontwikkeling van de markt, de nieuwste contract- en projectorganisatievormen
en de effecten hiervan op het vergunningenmanagement;
de werkzaamheden van de vergunningenmanager;
de omgang met de omgeving (projectteam, bevoegd gezag, belangenorganisaties);
het instrumentarium van de vergunningenmanager

Kortom u krijgt grip op uw werk: inhoud, procedures, projectorganisatie, instrumenten,
communicatie en processen.

Beschrijving van de cursus
Programma van de dag

Ochtend:




Middag:





Docent:
Spreker:

Relevante regelgeving in een notendop
o O.a. Tracéwet; Wegenverkeerswet; Waterwetgeving; Wet kwaliteitsborging
in de bouw
Vergunningeninventarisatie
Ontwikkeling van de markt (contractvormen, aanbestedingswijze, contracteisen,
sturingsmethoden)

Vergunningenmanagement (organisatie, afbakening, werkniveaus en rollen)
Taken van de vergunningenmanager
Instrumenten voor de vergunningenmanager
Vergunningenmanagement in de praktijk
o Presentatie van praktijkcasus

drs. F.P.T. van de Coevering (o.a. A15, TenneT, woningbouw, water,
instrumentontwikkeling)
1 spreker uit het veld (expert bij grote aannemer)

Voor u belangrijk om te weten
Locatie en tijd






De cursus wordt gegeven op 28 juni 2017.
De cursusdag duurt van 9.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Lelystad aan de
Zilverparkkade 21. Vijf minuten lopen vanaf het station.
Met de auto kan in de Zilverparkgarage geparkeerd worden.
Tijdens de cursus wordt voor koffie, thee en lunch gezorgd.

Documentatie




U ontvangt op de eerste dag een cursusmap waarin alle documentatie en
presentaties zijn opgenomen.
U ontvangt een usb-stick met instrumenten.




De kosten per persoon bedragen € 495,00 exclusief omzetbelasting.
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch.

Kosten

Aanmelden
 Schrijf u in middels onderstaand formulier (uiterlijk tot twee weken voor de cursus).

INSCHRIJFFORMULIER
Naam
Adres

Woonplaats en postcode

Telefoon

E-mail

Huidige functie

Bedrijfsnaam




Hierbij bevestig ik mijn deelname aan de cursus Vergunningenmanagement
Infrastructuur op 28 juni 2017.
Ik zal de deelnamekosten ad € 495,- uiterlijk 20 juni 2017 overmaken op
rekeningnummer NL90RABO0155226274 t.n.v. Het Vergunningenhuis.

Dit formulier uiterlijk 15 juni 2017 mailen naar: secretariaat@vergunningenhuis.nl
Of per post sturen naar:
Het Vergunningenhuis BV
T.a.v. secretariaat
Zilverparkkade 21
8232 WJ Lelystad

