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Te ontwikkelen informatie



De knip 

Ingewikkelder maar beter!





Vergunning: Omgevingsplanactiviteit



Melding: Activiteit bouwen



Vrijstaande woning met uitbouwen en bijgebouw





◼ Casus 4. Nieuw te bouwen manege
 Hal 1 = 34x 80m

 Hal 2 = 25x 50m met boven een kantine met keuken en toiletgroep

 Tussenlid met kleedruimtes, en wasgelegenheden



◼ Casus 5. Nieuw te bouwen Champignonkwekerij
 Hal 1 = 34x 70m

 Hal 2 = 25x 50m met boven een kantine, informatieruimte, kantoor en toiletgroep

 Tussenlid met kleedruimtes, wasgelegenheid, toiletgroep. 



Hoofdproces 

Langer maar efficiënter
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De melding bouwactiviteit

Dat wordt echt wennen

Bbl
Regelt rol bevoegd gezag

Bkl

Regelt het stelsel



◼ Uit de voorhangversie AMvB Wkb

 Integrale inwerkingtreding met de Omgevingswet !

 Vergunning ingeruild voor melding ! 

Bbl Artikel 2.18 (bouwmelding)

art. 2.18 lid 1
Onverminderd artikel 7.7. is het is verboden een bouwwerk als 
bedoeld in artikel 2.17 te bouwen zonder dit ten minste vier weken 
voor het begin van de bouwwerkzaamheden te melden.

art. 2.18 lid 2
Een melding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op 
hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.



◼ gegevens en bescheiden bij bouwmelding

Bbl Artikel 2.19

1. Een melding als bedoeld in artikel 2.18 wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en 
bescheiden: 
a. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt; 
b. als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer 
van de gemachtigde; 
c. als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de degene die het bouwwerk bouwt 
of de gemachtigde; 
d. de dagtekening; 
e. het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt 
verricht; 
f. gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, 
bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet; 
g. een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die 
van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5; en 
h. het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 
2. Voor zover van toepassing wordt in de risicobeoordeling ten minste rekening gehouden met bijzondere 
lokale omstandigheden, zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt 
of redelijkerwijs bekend zijn. 



Bkl Art. 3.80 Het Borgingsplan

1. Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger voor het begin 

van de bouwwerkzaamheden een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een 

beoordeling van de bouwtechnische risico’s met het oog op het voldoen aan de 

voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl. 

2. In het borgingsplan wordt vastgesteld welke maatregelen getroffen zijn om de in het 

eerste lid genoemde bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken, op welke wijze 

het ontwerp van het bouwplan en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden voldoen aan 

de voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Bbl, en wordt vastgesteld op 

welke momenten de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. 



Bkl Art. 3.21 Het Borgingsplan

3.   Het borgingsplan beschrijft ten minste:

a. de totstandkoming ervan;

b. de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging;

c. de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen;

d. de wijze waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden 

beoordeeld;

e. de wijze waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de 

voorschriften, bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 6;

f. in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd;

g. welke normen of kwaliteitsverklaringen als bedoeld in artikel 2.14 tweede en derde lid, 

van het Bbl, dan wel gelijkwaardige maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 van het Bbl

bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast;

h. op welke specifieke bouwwerkzaamheden, rekening houdend met de bijzonder lokale 

omstandigheden, de beoordeling ten minste is gericht , en 

i. bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere 

kwaliteitsborgingssystemen.



◼ Rol kwaliteitsborger (Uit toetsings en toelatingskader)



◼ Rol kwaliteitsborger (Uit toetsings en toelatingskader)



◼ In lokaal beleid genoemde lokale 

omstandigheden met een relatie tot de 

bouwtechnische kwaliteit

 Indien er in het gemeentelijk beleid aandachtspunten 
staan waar niet op in wordt gegaan in de 
risicobeoordeling, voldoet deze niet aan de daaraan 
gestelde eisen en kan geen bouwmelding gedaan worden. 

 Dit vraagt dus om aanpassing handhavingsbeleid voor 1-
7-2022 !!

 Het bevoegd gezag kan na het ontvangen van de melding 
stellen dat de risicobeoordeling onvolledig is en de bouw 
niet vier weken na de melding kan beginnen. 

! Bevoegd gezag heeft inhoudelijke rol bij risicobeoording !



◼ In lokaal beleid genoemde lokale omstandigheden met een 

relatie tot de bouwtechnische kwaliteit

 De gemeente kan geen inhoudelijk oordeel geven over de werkwijze van de 
kwaliteitsborger en de in het borgingsplan genoemde maatregelen om 
bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken. 

 Een borgingsplan is ter beoordeling van de instrumentaanbieder en de 
toelatingsorganisatie (stelselverantwoordelijke)

 Verantwoording over de borging van de risico’s vindt plaats bij de gereedmelding
in het opleverdossier (dossier bevoegd gezag).

! Bevoegd gezag heeft geen inhoudelijke rol bij borgingsplan !



Brief geen melding gedaan

Melding activiteit bouwen. start bouw: Onvoldoende gegevens (melding niet gedaan)

Een melding is gedaan als deze geheel voldoet aan de indieningsvereisten uit artikel 2.19 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. U heeft de melding 
niet gedaan omdat deze hieraan niet voldoet. De volgende gegevens ontbreken namelijk:

- de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt; 

- als de melding wordt ingediend door een gemachtigde: de naam, het adres en het telefoonnummer van de gemachtigde; 

- als de melding elektronisch wordt ingediend: het e-mailadres van de degene die het bouwwerk bouwt of de gemachtigde; 

- de dagtekening; 

- het adres, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; 

- gegevens betreffende de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging, bedoeld in artikel 7ab, derde lid, van de Woningwet; 

- een risicobeoordeling van het bouwproject met het oog op het voorkomen of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van het te 
bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5; en 

- het borgingsplan, bedoeld in artikel 3.80 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Wij verzoeken u om opnieuw te melden met daarbij ingediend de ontbrekende gegevens. Pas als alle gegevens zijn ingediend is de melding gedaan. 
Zonder bericht van ons mag dan na vier weken na de datum van het indienen van de melding worden gestart met de bouwwerkzaamheden, een en 
ander in overeenstemming met de in de eventueel verleende omgevingsplanactiviteitenvergunning gestelde voorwaarden.



Brief geen melding gedaan

Ontbreken informatie bij melding over lokaal specifieke risico’s

U heeft een melding gedaan voor het bouwen van …. . In de risicobeoordeling bij deze melding is 

niet/onvoldoende ingegaan op de voor deze locatie specifieke risico’s zoals beschreven in ons 

handhavingsbeleid. Aangezien hiermee de melding niet voldoet aan de indieningsvereisten voor het doen van 

een melding op grond van artikel 2.19 lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is de melding niet 

gedaan. 

Wij verzoeken u om opnieuw te melden met daarbij een risicobeoordeling die ingaat op de bijzondere lokale 

omstandigheden zoals die zijn vastgesteld in lokaal beleid, u anderszins kenbaar zijn gemaakt, of u 

redelijkerwijs bekend moeten zijn. (Het gaat hier om het volgende …… ) Pas als alle gegevens zijn ingediend is 

de melding gedaan. Zonder bericht van ons mag dan na vier weken na de datum van het indienen van de 

melding worden gestart met de bouwwerkenzaamheden, een en ander in overeenstemming met de in de 

eventueel verleende omgevingsplanactiviteitenvergunning gestelde voorwaarden.



Tijdens de bouw

Durven loslaten



◼ Informatieplicht Kwaliteitsborger

◼ Art. 3.27 lid 1 Bkl; Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de 
kwaliteitsborger zijn opdrachtgever, de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken 
partijen, voor zover van toepassing, onverwijld informeert over bij de 
kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van voorschriften als bedoeld in de 
hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, en dat de 
kwaliteitsborger ook het bevoegd gezag informeert als de afwijkingen het afgeven van 
een verklaring als bedoeld in het tweede lid in de weg staan.





Uit rapportage proefprojecten augustus 2021



◼ Informatie op verzoek bevoegd gezag

Aan de regels in deze afdeling wordt voldaan door degene die het bouwwerk bouwt. Diegene 
draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

◼ Artikel 2.20 Bbl (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag) 

1. Op verzoek van het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 2.2, worden gegevens en 

bescheiden verstrekt over specifieke bouwwerkzaamheden en de momenten waarop 

deze worden uitgevoerd als dit bijzonder is aangewezen met het oog op het 

voorkomen en of beperken van risico’s die van invloed kunnen zijn op het voldoen van 

het te bouwen bouwwerk aan de regels, bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5. 

2. Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht 

er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.
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◼ Proces melding

 Normadressaat geeft aan dat de degene die bouwt of degene die laat bouwen op 

verzoek gemeente de gegevens moet verstrekken. (opdrachtgever en bouwer)

 Het bevoegd gezag kan een ieder die (laat) bouwt (en) aanspreken. Wie in de 

praktijk hieraan gevolg moet geven zal in een dergelijk geval ook afhangen van de 

tussen betrokkenen gemaakte (privaatrechtelijke) afspraken. 

 … Maar dus niet de kwaliteitsborger !

 Bevoegd gezag mag (in bijzondere situaties waar bepaalde risico’s spelen die van 

invloed zijn op het kunnen voldoen aan het Bbl) meer informatie opvragen.

 Dit na de melding of tijdens de bouw! (dus niet als indieningsvereiste !!!)

 Dit als uitvoering van de in de risicobeoordeling benoemde specifieke risico’s

 Om als BG haar toezichts- en handhavingsstrategie goed in te richten. 



◼ Bouwplanning aanwezig op de bouw

.

Ter ondersteuning van de informatiepositie van het bevoegd gezag is in dit besluit geregeld dat 
op de bouwplaats te allen tijde een actuele planning van de bouwwerkzaamheden aanwezig 
moet zijn. Het bevoegd gezag heeft hiermee de mogelijkheid om het toezicht zodanig te 
organiseren dat bij mogelijke risicovolle onderdelen van de bouw een toezichthouder aanwezig 
kan zijn. Deze verplichting staat los van de in artikel 2.15PM opgenomen mogelijkheid voor het 
bevoegd gezag om te verplichten dat zij in specifieke gevallen ook actief door de initiatiefnemer 
over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden worden geïnformeerd. De op de bouwplaats 
aanwezige actuele planning kan bij een regulier toezichtbezoek opgevraagd worden, aangezien 
deze informatie altijd aanwezig moet zijn. 

(nieuw toegevoegd onderdeel)

In artikel 7.8 worden onder verlettering van de onderdelen b tot en met e tot onderdelen d 
tot en met g twee onderdelen ingevoegd, luidende: 
b. de melding, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid; 
c. een actuele planning van de data waarop specifieke bouwwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. 



◼ Rol kwaliteitsborger



Gereedmelding bouw

Hier komt het er op aan



Artikel 2.21 (gereedmelding bouwwerk)                                          AANGEPAST t.o.v. Voorhangversie

1. Het is verboden een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.17 in gebruik te nemen zonder dit ten minste twee weken voor het 
feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk te melden.

2. De melding wordt ondertekend en bevat de volgende gegevens en bescheiden: 

1. de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die het bouwwerk heeft gebouwd; 

2. de dagtekening; 

3. het adres van het bouwwerk, de kadastrale aanduiding of de coördinaten van de locatie van het bouwwerk;

4. de verklaring van de kwaliteitsborger, bedoeld in artikel 3.86, tweede lid, van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving, waarbij voor zover van belang, wordt ingegaan op maatregelen om bouwtechnische risico’s te 

voorkomen of te beperken als bedoeld in artikel 3.80, tweede lid, van dat besluit; 

5. gegevens en bescheiden waaruit de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de 

bezetting van alle ruimten, inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie blijkt; 

6. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot: 

1º. belastingen en belastingcombinaties van de constructieve delen van het gerealiseerde bouwwerk, en van het 

bouwwerk als geheel; 

2º. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie van het 

gerealiseerde bouwwerk; 

3º. de luchtverversing van het bouwwerk; 

4º. de energiezuinigheid van het bouwwerk; 

5º. de milieuprestatie van het bouwwerk; 

g. gegevens en bescheiden over de brandveiligheid van het bouwwerk als bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, onder d, 

onder 4° en 5°; en 

h. gegevens en bescheiden over toegepaste gelijkwaardige maatregelen. 



◼ Gereedmelding is ook een melding

 Bij de gereedmelding krijgt de gemeente de verklaring van de kwaliteitsborger
dat gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet 
aan de bouwtechnische voorschriften. 

 Deze informatie wordt aangevuld met gegevens en bescheiden waaruit blijkt op 

welke wijze invulling is gegeven aan de in het borgingsplan opgenomen 

maatregelen om bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken.

 Verantwoording van de borging op basis van de risicobeoordeling !!

 Daarnaast de gegevens opgesomd in onderdeel f. g. h en i waaruit blijkt dat…

 Vooral gegevens die met name van belang zijn bij het toezicht op de bestaande 

bouw en het gebruik van bouwwerken.

 Vooral gegevens over onderdelen die aan het zicht zijn onttrokken en of niet te 

achterhalen zijn zonder destructief onderzoek.

 Op de gereedmelding volgt geen bevestiging of goedkeuring



◼ Gereedmelding is ook een melding

 Indien gegevens ontbreken of onjuist zijn ligt het eerst in de rede dat het bevoegd 

gezag binnen twee weken de melder hiervan in kennis stelt.

 Bij deze actie kan worden aangegeven dat alsnog moet worden geleverd en niet in 

gebruik mag worden genomen x dagen nadat is geleverd

 Eventueel kan dit direct gepaard gaan met de waarschuwing van het bevoegd gezag 

dat zonder het alsnog doen van een volledige melding het bouwwerk niet in gebruik 

mag worden genomen en gehandhaafd kan worden op overtreding van dit verbod. 

Eventuele handhaving zal uiteraard afgestemd moeten worden op de ernst van de 

overtreding. 
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Brief geen gereedmelding gedaan

Niet gereedgemeld

Op grond van artikel 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving is het verboden een bouwwerk in gebruik te 
nemen zonder dit ten minste twee weken voor het feitelijk in gebruik nemen van het bouwwerk te melden. 
Deze melding dient te worden ondertekend en te worden gedaan met de volgende gegevens;
- ……………………

U heeft de gereedmelding niet gedaan omdat deze hieraan niet voldoet. De volgende gegevens ontbreken 
namelijk: (opsomming van de hierboven genoemde indieningsvereisten)

Wij verzoeken u om opnieuw het bouwwerk gereed te melden met daarbij ingediend de ontbrekende 
gegevens. Pas als alle gegevens zijn ingediend is de gereedmelding gedaan. Zonder bericht van ons mag dan 
het bouwwerk na twee weken na de datum van het indienen van de gereedmelding in gebruik worden 
genomen, een en ander in overeenstemming met de in de eventueel verleende 
omgevingsplanactiviteitenvergunning gestelde voorwaarden.


