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Voorwoord
De rolverdeling onder de UAV-GC 2005 is, zoals bekend, een geheel andere dan
onder de UAV 2012. Taken die traditioneel bij de opdrachtgever lagen, zijn nu
taken van de opdrachtnemer. Dit heeft o.a. consequenties voor de werkzaam
heden op het gebied van de vergunningen die in het kader van een project verkregen moeten worden.

Dat maakt dat de opdrachtnemer niet alleen als nieuwe taak heeft het ontwerpen van een bouwwerk (en eventueel het onderhoud ervan), maar ook dat hij
veel meer kennis dient te hebben van het publiekrechtelijke traject dat een project doorloopt. De opdrachtnemer moet in dat verband weten om welke vergunningen het gaat, wanneer deze moeten worden aangevraagd en verkregen
en wat hij nog van de opdrachtgever mag verwachten op dat gebied, om maar
enkele voorbeelden te geven.

Om de praktijk daarbij te helpen, heeft het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen om het publiekrechtelijke kader rond UAV-GC 2005 projecten
inzichtelijker te maken. De publiekrechtelijke terminologie is uitgelegd, het
systeem van de regeling van de vergunningen in de UAV-GC 2005 is in kaart
gebracht en vervolgens wordt de lezer geleid door het woud van vergunningen
waarbij steeds weer volgens hetzelfde stramien wordt aangegeven wanneer
wat waar moet gebeuren. Aan de hand van fictieve voorbeelden wordt tot slot
nog een heel praktische toepassing van wat in de voorgaande pagina’s aan de
orde is geweest, gegeven.
Met deze publicatie staat de praktijk er niet alleen voor. Het boek is een mooi
naslagwerk enerzijds en anderzijds wordt wie in de praktijk met vergunningen etc. moet werken figuurlijk bij de hand genomen en kan men goed geïnformeerd de vragen die er leven op dit gebied beantwoorden.

Net zoals de Praktische toelichting op de UAV-GC 2005 is deze publicatie erop gericht om de praktijk van diegenen die werken met de UAV-GC 2005 (opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs) van dienst te zijn. Ik hoop en vertrouw er
op dat het Instituut voor Bouwrecht hierin is geslaagd.

Een laatste woord is gericht aan de begeleidingscommissie, die veel nuttige input heeft geleverd en aan de Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT, van welke
stichting een financiële bijdragen is ontvangen, die deze publicatie mede mogelijk maakte.
Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
directeur van het Instituut voor Bouwrecht
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