Bijlage 2 Uitwerking Bouwagenda
Voor het thema Digitalisering en Informatisering in de Bouwagenda is in maart 2017 een notitie
opgeleverd. Deze dient nog nader uitgewerkt te worden tot een programmaplan voor uitvoering. In
de BIR moeten nog afspraken worden gemaakt hoe dit verder op te pakken. Hierbij kan ook het
zwaluwstaarten met het DSBI-project plaatsvinden, uitgaande van positieve bespreking hierover in
de BIR op 14 dec. 2017. Een eerste actie is voorbereiding van het overleg dat op 29 januari
plaatsvindt op uitnodiging van Bernard Wientjes met de deelnemers aan het paneldebat van de BIM
Loket Kennisdag uit 2017.
Te betrekken partijen: in overleg trekkers en te betrekken partijen bepalen.
Voorziene deelprogramma’s (mede gebaseerd op de eerdere notities; budgetten per jaar met een
aanloopfase):


Algemeen toepassing Bouwagenda: doel: bijdrage aan verduurzaming middels vraagarticulatie
afstemming en implementatie vanuit Roadmaps Bouwagenda, waaronder Prototype projecten
Frisse scholen en Aardbevingsgebied. Budget: 10 M Euro



Standaarden: Open BIM-standaarden doorontwikkelen en beheren en internationaal
aansluiten, met name gericht op thema duurzaamheid in bouwprocessen; Ontwikkelen
Digiladder voor aanbestedingsdoeleinden en implementatie daarvan; Organisatie
Communicatie en Storytelling. Budget 5 M Euro



Data: doel: databeschikbaarheid (sensoren), toegang en hergebruik vergroten,
gebouw/infradossier – budget 3,5 M Euro



Beleid: invloed van wet- en regelgeving onderzoeken en kaderstellend beleid ontwikkelen (incl.
cybersecurity) – budget 1 M Euro



Organisatie: brede digitale agenda en regievoering vanuit de rijksoverheid en de sector (NL BIM
Taskforce ?) inclusief kennisagenda (onderzoeksprogramma) Budget 2 M Euro



Mens: trainingen rond digitalisering en informatisering in de bouw, opzetten en actualisatie
integrale roadmaps en bewustwording (link met Roadmap human capital) – budget 2,5 M Euro



Techniek: veilige, op open standaarden werkende software (i.s.m. software
ontwikkelaars/leveranciers) – budget 1 M Euro

Een mogelijke optie is om deze activiteiten te integreren met projectvoorstel ‘BIM Agenda voor de
Bouwagenda’ vanuit TNO (40 K projectfinanciering onder voorwaarde dat vanuit BIR/BIM Loket ook
eenzelfde bedrag besteed wordt), waarbij aandacht dient te zijn voor de neutraliteit.
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