

ircular events
www.circulairbouwen.org

1. Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.
Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met
de experts van Nysingh advocaten en notarissen.

Programma

13.30 – 14.00 uur: ontvangst
14.00 – 14.10 uur: welkomstwoord
14.10 – 14.50 uur: Circulair en modulair bouwen: wie is eigenaar?
-> Edith Dutmer, notaris en specialist vastgoed bij Nysingh
Circulair bouwen houdt vaak in dat modulair wordt gebouwd: gebouwen bestaan dan uit bestanddelen die relatief eenvoudig te
demonteren zijn (bijvoorbeeld een gevel, een dak, kozijnen).
• Wat betekent dit voor de eigendom van die bestanddelen?
• Hoe kan geregeld worden dat de leverancier van bijvoorbeeld de gevel daarvan eigenaar blijft? Of juist niet?
• En welke invloed heeft dat op de financierbaarheid van het gebouw danwel haar bestanddelen?
14.50 – 15.30 uur: Circulair bouwen vanuit bestuursrechtelijk perspectief
-> Matthias Kruisselbrink, advocaat en specialist bestuursrecht en duurzaamheid & energie bij Nysingh
• Welke mogelijkheden biedt het ruimtelijke bestuursrecht om circulair bouwen te stimuleren?
• En welke beperkingen zijn er ook nog steeds?
• Welke ontwikkelingen zijn nodig om deze beperkingen weg te nemen?
• Welke andere kansen zijn er voor u?
15.30 – 15.50 uur: pauze
15.50 – 16.30 uur: Kansen voor circulair bouwen in de Aanbestedingswet 2012
-> Matthijs Mutsaers, advocaat en aanbestedingsrechtspecialist bij Nysingh
• Hoe stemt u vraag en aanbod tijdens marktconsultatie zo goed mogelijk op elkaar af?
• Hoe kunt u circulariteit waarborgen via de procedure (rapid circular contracting?)
• Welke mogelijkheden bieden de geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en met name het nieuwe
gunningscriterium van de levenscycluskosten voor circualir bouwen?
• Het doorvoeren van wezenlijke wijzigingen in een contract is verboden. Hoe kunt u aan ‘de voorkant’ al de nodige voorzieningen
treffen?
• Interessante rechtspraak over circulaire aanbestedingen.
Edith, Matthias en Matthijs zien er naar uit om met u in discussie te gaan over deze onderwerpen en beantwoorden graag uw
praktijkvragen.
Vanaf 16.30 uur: borrel
Cases en vragen
Wij roepen bedrijven, overheden en opdrachtgevers op, om vooraf met vragen en cases te komen.
De experts van Nysingh Advocaten en Notarissen zullen uw input zoveel mogelijk behandelen.
Datum en tijd: 11 april 2019, van 14.00 - 17.00 uur. Entree: gratis.
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem
Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org
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