
22   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

Omgevingsveiligheid blijft 
domein bevoegd gezag
Zodra de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treedt, geldt 

deze voor alle bouwwerken. Maar de private kwaliteitsborging is alleen verplicht voor 

vergunningplichtige bouwwerken, aangewezen per AMvB1. Private kwaliteitsborgers zien 

erop toe, dat het gebruiksgerede bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. In dit artikel 

wordt ingezoomd op enkele aspecten waar het bevoegd gezag een aanvraag wèl op 

moet toetsen: 1) Wordt een voor het bouwwerk passend instrument toegepast door een 

daartoe gerechtigde kwaliteitsborger? 2) Wordt de omgevingsveiligheid voldoende zeker 

gesteld?

Tekst Gert-Jan van Leeuwen

Bij bouwwerken die onder de Wkb 
vallen2 wordt de aanvraag omgevings-
vergunning – net als nu – inhoudelijk 
getoetst op het gebied van ruimtelijke 

ordening en – mits de gemeenteraad daarvoor 
criteria heeft vastgesteld – welstand. Wanneer 
het een beschermd monument betreft, kunnen 
bijzonderheden een rol spelen, waarop in een 
komend artikel zal worden ingegaan, mede in 
het licht van de Omgevingswet. Die wet en de 
bijbehorende AMvB’s zullen nog meer veran-
deringen teweeg brengen, waaraan dit artikel 
enige aandacht besteedt.

Instrument en kwaliteitsborger  
bekend?
Na inwerkingtreding van de Wkb moet de 
aanvrager van een Omgevingsvergunning aan-
geven welk instrument voor kwaliteitsborging 
hij wil toepassen. Het bevoegd gezag kan in 
het daarvoor door de Toelatingsorganisatie3 te 
beheren openbare register – via internet – na-
gaan of dat instrument is toegelaten voor het 
type bouwwerk. Stel dat een instrument spe-
cifiek is ontwikkeld om de kwaliteit van kleine 
bouwwerken te borgen, dan is het waarschijn-
lijk niet toereikend voor pakweg een winkel-
pand met parkeerkelder en bovenwoningen. 
Het niet opgeven van een geschikt instrument 
is een aanhoudings- of weigeringsgrond.
In de aanvraag of uiterlijk enkele weken 
(waarschijnlijk drie weken; dit wordt geregeld 
in de nog vast te stellen Ministeriële regeling 
bouwkwaliteit) voor de bouwstart moet aan 

het bevoegd gezag worden gemeld welke 
kwaliteitsborger wordt ingeschakeld op het 
bouwwerk. Het genoemde register geeft uit-
sluitsel of deze kwaliteitsborger gerechtigd is 
om het opgegeven instrument toe te passen. 
Die vraag kan ook gedurende de uitvoering 
aan de orde komen. Als de kwaliteitsborger 
zijn erkenning of certificering verliest, mag de 
uitvoering pas worden gestart of voortgezet 
nadat dit manco is opgeheven. 

Omgevingsveiligheid geen  
weigeringsgrond
Het toetsen van aanvragen op omgevings-
veiligheid is geen nieuwe taak. Het gaat om 
eisen die nu al in Bouwbesluit 2012 staan, 
echter niet in de zogenoemde ‘bouwtechni-
sche voorschriften’ in de hoofdstukken 2 t/m 
6, die na invoering van de Wkb het taakveld 
zijn van de private kwaliteitsborgers. De eisen 
inzake omgevingsveiligheid staan in de hoofd-
stukken 1 en vooral 8 van het Bouwbesluit, die 
van toepassing zijn en blijven, ook op vergun-
ningvrije bouwwerken!4  
Ook in bestemmingsplannen en – na invoe-
ring van de Omgevingswet – in de omgevings-
visie en het omgevingsplan komen aspecten 
van omgevingsveiligheid aan de orde. Op de 
website BWTinfo is naar aanleiding van een 
Kamerbrief van de Staatssecretaris van I&M 
d.d. 18 december 2014 daaraan aandacht 
besteed5. De Kamerbrief gaat vooral in op het 
goed ‘meenemen’ van omgevingsveiligheid in 
brede zin in inrichting en gebruik van de  

fysieke leefomgeving en in het instrumen-
tarium dat daar nu en na invoering van de 
Omgevings wet voor beschikbaar is. Bij de 
toetsing of een bouwplan omgevingsveilig is, 
maakt de ‘brede’ omgevingsveiligheid deel uit 
van het integrale beoordelings- en afwegings-
kader.
In dit artikel staat centraal de betekenis van 
omgevingsveiligheid in de context van de 
Wkb: de veiligheid van de belendingen en 
omgeving van het bouwwerk in kwestie, de 
personen daarbinnen, de veiligheid van de 
bouwput en de werkwijze en werkvolgorde. 
Als er niet aan wordt voldaan, leidt dat niet tot 
weigering van de vergunning voor het bouw-
werk. Wel kan het voor het bevoegd gezag 
reden zijn om nadere voorwaarden te stellen 
en in het uiterste geval de start van de bouw 
op te schorten of het bouwwerk stil te leggen.

Veiligheid op en om de bouwplaats
Het is niet zo, dat aan artikel 8.7 wordt vol-
daan door middel van het zogenaamde V&G-
plan: Veiligheid en Gezondheid. Het lijkt over 
hetzelfde te gaan, waar het aansturingsartikel 
in Bouwbesluit 2012 stelt: “De uitvoering van 
bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig 
dat voor de omgeving een onveilige situatie of 
voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige 
hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.” Er 
zijn wel overlappingen, maar er zijn ook ver-
schillen, zowel inhoudelijk als juridisch. Toch 
wordt er dikwijls voor gekozen deze plannen 
te combineren in één document.
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Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-
besluit) stelt in artikel 8.28 het V&G-plan  
verplicht voor bouwprojecten waarbinnen 
meerdere partijen samenwerken en voor 
risico volle bouwprojecten. Het bevat de af-
spraken op het gebied van veiligheid en  
gezondheid tussen de verschillende partijen 
op basis van een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) van de werkzaamheden. 
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid treedt voor deze materie op namens de 
minister van SZW als bevoegd gezag. Het V&G-
plan wordt specifiek voor een bouwproject 
opgesteld en wordt begrensd door de randen 
van de bouwlocatie: muren van belendingen, 
bouwhek of bouwschutting, steigers (bij 
steigers op de openbare weg of trottoir is met 
zekerheid de omgevingsveiligheid in het ge-
ding), et cetera. Het plan ziet op de veiligheid 
en gezondheid van het personeel (medewer-
kers in dienst van aannemer en onderaanne-
mers plus ZZP-ers) op de bouwplaats. 
Het domein van de omgevingsveiligheid gaat 
over de bouwplaats in relatie tot de omgeving. 
Bouwbesluit 2012 artikel 8.2 onder b vraagt 
aandacht voor het voorkomen van “letsel van 
personen die het bouw- of sloopterrein onbe-
voegd betreden.” De andere bepalingen van 
dit artikel zien op het voorkomen van “letsel 
van personen op een aangrenzend perceel of 
een aan het bouw- of sloopterrein grenzende 
openbare weg, openbaar water of openbaar 
groen” en “beschadiging of belemmering 
van wegen, van in de weg gelegen werken en 
van andere al dan niet roerende zaken op een 
aangrenzend perceel of op een aan het bouw- 
of sloopterrein grenzende openbare weg, 
openbaar water of openbaar groen.” Als we 
daarnaast bedenken dat hoofdstuk 8, afdeling 
8.1, gaat over hinder door geluid, trilling, stof 
en over grondwater, dan is duidelijk dat de ter-
ritoriale reikwijdte van de omgevingsveiligheid 
wordt bepaald door de normen die gelden 
voor de toelaatbaar geachte hinder inclusief 
het bouwverkeer. 

Veiligheidsplan exit: leve het veilig-
heidsplan!
In de ontwerpversie6 van de beoogde opvol-

Reikwijdte V&G plan (bouwput inclusief begrenzing).

Reikwijdte veiligheidsplan: bouwplaats plus omgeving.



Overzicht eisen en verschillen tussen bepaalde eisen uit hoofdstuk 1  
en 8 van Bouwbesluit 2012 en ontwerp Bbl

Artikel

BB2012

Onderwerp BB

 

Toelichting BB2012

 

Artikel

ontwBbl

Hoe geregeld in 

Bbl?

1.17 Beschikb. gegevens Aanv. beh. sterkte b.b. Toelichting
Toelichting Bbl 

6.18

1.23 Aanwez. bescheiden Verg., veiligheidsplan 7.8 Vergelijkbare tekst 

1.24 Uitzetten bouwput Voorgevelrooilijn, peil   Maatwerk b.g.

1.25 1 Meded. aanv. bouw Voorwaarde aanvang* 7.7 Vergelijkbare tekst 

1.25 2 Meded. einde bouw Voorwaarde gebruik** 7.7 Vergelijkbare tekst 

§1.7 Proced. sloopmelding Samenloop/Separaat 7.10 Vergelijkbare tekst 

8.1 Aansturing veiligheid Voorkomen onveiligh. 7.2 Ongewijzigde tekst

8.2 Veiligheid omgeving Voorkomen:    

8.2 - letsel personen buiten 7.16 Vergelijkbare tekst 

8.2   - letsel onbevoegden 7.16 Vergelijkbare tekst 

8.2 - schade belendingen 7.16 Vergelijkbare tekst 

8.2   - schade openb. gebied   Maatwerk b.g.

8.3 Geluidhinder Evt.ontheffing cf. norm 7.18 Vergelijkbare tekst 

8.4 Trillingshinder Evt.ontheffing cf. norm 7.19 Vergelijkbare tekst 

8.5 Stofhinder Voork.waarn.spreiding 7.20 Ongewijzigde tekst

8.6 Grondwaterstand Link met Waterschap 7.17 Vergelijkbare tekst 

8.7 Veiligheidsplan Inhoudsopgave   Maatwerk b.g.***

De tabel somt een aantal artikelen op in Bouwbesluit 2012 die relatie hebben met rol van bevoegd 

gezag bij bouwput en omgevingsveiligheid. Ook laat de tabel zien hoe dezelfde onderwerpen zijn 

geregeld in de consultatieversie (1-7-2016) van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  

*     Via MR van Wkb wordt geëist dat voor start bouw kwaliteitsborger bekend moet zijn bij b.g. 

**    Via MR van Wkb wordt geëist dat bij gereedmelding verklaring kwaliteitsborger en dossier b.g. 

moeten worden overhandigd aan b.g. (b.g. staat voor bevoegd gezag)

*** In Bbl art. 7.8 komt de term ‘veiligheidsplan’ niet voor; vervangen door een doelomschrijving.
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ger van het Bouwbesluit, het Besluit bouw-
werken leefomgeving (Bbl), een van die 
AMvB’s die door de Omgevingswet worden 
aangestuurd, zijn sommige eisen geschrapt 
of gewijzigd. De tabel bij dit artikel geeft 
een overzicht van de eisen en de verschillen 
tussen bepaalde eisen uit hoofdstuk 1 en 8 
van Bouwbesluit 2012 en ontwerp Bbl. Meer 
daarover zodra de definitieve tekst van het 
Bbl bekend is. Het ‘veiligheidsplan’ dat nu 
op grond van Bouwbesluit artikel 8.7 nood-
zakelijk kan zijn, wordt in het Bbl weliswaar 
niet meer genoemd, maar ook niet verbo-
den. Dat zelfde geldt voor enkele andere 
onderwerpen, die de wetgever wil overlaten 
aan het bevoegd gezag dat hiervoor even-
tueel lokale maatwerkvoorschriften7 kan 
vaststellen. Aan het slot van de toelichting 

op artikel 7.5 (p.201) wordt uitgelegd hoe 
hiermee om te gaan.
Er zijn echter al vangnetten beschikbaar: “De 
publieksveiligheid en het veiligheidsplan”8, 
een publicatie van Aboma plus het door hen 
ten dienste van Bouwend Nederland ontwik-
kelde model9. Op de website van de Vereni-
ging BWT Nederland staat informatie van de 
gemeente Den Haag10 in aanvulling op een 
artikel in dit blad van Vincent Hilhorst11. De 
Vereniging BWT en Aboma presenteerden zeer 
recent de Handreiking Omgevingsveiligheid12, 
zowel aansluitend op de regelgeving als op de 
bouwpraktijk. Er is dus alle kans dat de leemte 
die het Rijk nu laat ontstaan uitstekend wordt 
opgevuld en het bouwveiligheidsplan blijvend 
de aandacht krijgt die het verdient.
BWT heeft nog wel steeds iets te zoeken op de 

bouwplaats, namelijk toezicht op de naleving 
van de vergunning en de omgevingsveilig-
heid. De private kwaliteitsborger heeft een 
belangrijke rol op bouwplaats maar – in de 
termen van het huidige Bouwbesluit – alleen 
met betrekking tot de hoofdstukken 2 t/m 6. 
Omgevingsveiligheid moet gestalte krijgen 
in de relatie tussen bouwwerk, bouwwijze en 
omgeving. Hoe moet dat als de gegevens over 
het bouwwerk, genoemd in artikel 2.2 van de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), 
niet meer ‘automatisch’ bij het bevoegd gezag 
binnenkomen? Dan vraag je om de aanvul-
lende informatie die je nodig hebt om je taak 
op het gebied van omgevingsveiligheid goed 
te kunnen vervullen.

↘ Informatie over de auteur
 Gert-Jan van Leeuwen is kwartiermaker bij het Instituut 

voor Bouwkwaliteit.

Noten
1 AMvB = Algemene maatregel van bestuur, in dit geval het 

Bkb: Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen waarvan 
de internetconsultatie van half juli tot 1 oktober 2016 
heeft plaatsgevonden. Zie: https://www.internetconsul-
tatie.nl/internetconsultatie 

2 Het in noot 1 genoemde Bkb wijst in art. 1.35 ook de bouw-
werken aan, waarop de Wkb van toepassing is. Begonnen 
wordt met Gevolgklasse 1. De wijzigingen van het BW (in 
art.III van de Wkb) gelden overigens volgens het wets-
voorstel vanaf de invoeringsdatum voor alle bouwwerken, 
ook de vergunningvrije.

3 De Toelatingsorganisatie (werktitel) is het Zelfstandig 
bestuursorgaan (ZBO) dat wordt ingesteld om instrumen-
ten in de zin van de Wkb toe te laten en toe te zien op de 
praktijktoepassing daarvan.

4 Het Bouwbesluit geldt voor alle bouw- en sloopwerken en 
maakt alleen onderscheid tussen nieuwbouw, verbouw 
en bestaande bouw. Het onderscheid tussen vergun-
ningplichtig, vergunningvrij en na invoering van de Wkb 
ook ‘Bouwbesluittoetsvrij’ is in het Bouwbesluit zelf niet 
relevant.

5 Zie: http://www.bwtinfo.nl/nieuws/2015/1/Moderniser
ing+omgevingsveiligheid. Auteurs: Hajé van Egmond en 
Gert-Jan van Leeuwen,

6 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beslui-
ten/2016/07/01/bijlage-7-besluit-bouwwerken-leefomge-
ving-bouwwerken-1-juli-2016 

7 De Omgevingswet biedt op onderdelen en onder nadere 
per AMvB geregelde voorwaarden de mogelijkheid voor 
maatwerkvoorschriften door het lokale bestuur. Daar-
tegen bestaat in de bouwwereld veel verzet, omdat het 
lijkt op het terugdraaien naar de situatie van voor 1992, 
toen er nog geen landelijk uniform Bouwbesluit bestond. 
Dat lijkt zwaar overdreven maar zorgvuldigheid is zeker 
geboden.

8 Te bestellen via: https://www.aboma.nl/nl/infosyste-
men%20en%20publicaties/praktische%20publicaties/
bestelformulier%20publicaties/ 

9 Te downloaden via de website www.bouwendnederland.nl 
d.m.v. zoekterm ‘bouwveiligheidsplan’

10 Zie: http://www.bwtinfo.nl/upload/document/812/
Veiligheidsplan-BB-2012.pdf 

11 Zie: http://www.vereniging-bwt.nl/upload/ckfinder/files/
BRIP%20514/BriP_05_14_Bouwveiligheidsplan.pdf 

12 Deze Handreiking stond centraal in workshop W2.4 van 
het VBWTN-jaarcongres op 27 oktober 2016. De congre-
spresentaties zijn beschikbaar op de website van de 
vereniging.


