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Bijlage(n) 

Op 29 juni 2018 heeft u de Eerste Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het 
Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wij hebben er begrip voor dat het nodig was 
om de Eerste Kamer te informeren, juist omdat het proces in de Eerste Kamer al even stil ligt. Ook 
wij zien graag snel duidelijkheid. 

In het bestuurlijk overleg van 28 juni jl. hebben wij gesproken over een passage in uw brief aan de 
Eerste Kamer over de totstandkoming van het bestuursakkoord. Wij zijn echter verrast dat uw brief 
ook inhoudelijke aspecten bevat - met name over de rol van het bevoegd gezag - en suggereert 
dat ook op die punten afspraken met de VNG zijn gemaakt. We waren goed op weg om te komen 
tot bestuurlijke afspraken over een werkbare wet, die gaat leiden tot meer bouwkwaliteit tegen 
aanvaardbare kosten . Deze afspraken zouden we naar verwachting kort na de zomer kunnen 
bekrachtigen. Het is lastig dat u vooruitlopend daarop al aangeeft hoe de amendementen over de 
rol van het bevoegd gezag moeten worden gelezen. 

Wij hechten er zeer aan dat het proces nu niet stil valt en vragen u om het lopende proces van 
bestuurlijke afspraken eerst goed af te ronden. Hiertoe lijkt ons een bestuurlijk overleg op korte 
termijn aangewezen, ook over de inrichting van het vervolgproces. Wellicht kan het proces worden 
bespoedigd door het aanwijzen van een gezamenlijk een begeleider. Daardoor moet er voldoende 
draagvlak ontstaan om een succesvolle implementatie voor te bereiden. 

Wij vinden het belangrijk om samen met u de Eerste Kamer te verzoeken na de zomer een extra 
schriftelijke ronde in te lassen voor de behandeling van dit wetsvoorstel. Dat geeft ons de 
gelegenheid een gezamenlijk gedragen standpunt over de rol van het bevoegd gezag aan de 
Senaat voor te leggen. 
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