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Impressie veertiende jaarcongres Vereniging BWT Nederland

Van regelgericht naar  
doelgericht

Op 12 oktober 2017 vond het veertiende jaarcongres van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland plaats in de Heerlickheijd van Ermelo. Maar liefst 500 BWT-

medewerkers kwamen naar het fraaie Ermelo om kennis te nemen van de ontwikkelingen die 

het vakgebied van bouw- en woningtoezicht de komende jaren fors zullen veranderen. Ondanks 

het uitstel van zowel de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen als de Omgevingswet, was er 

veel aandacht voor deze op handen zijnde aardverschuivingen in BWT-land. 

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Liesbeth van Asselt

Z
e kwamen weer uit alle uithoeken van 

ons land. Zo sprak ik in de pauze een 

BWT’er van de op 1 januari 2017 ontsta-

ne ambtelijke organisatie DDFK. Deze 

organisatie werkt voor de gemeenten Dantuma-

diel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumer-

land. Eenmaal per week zat hij zelfs op Schier-

monnikoog. Hoe mooi kan het BWT-vak toch 

Dagvoorzitter Wim Daniëls bezorgde de zaal af en toe buikpijn van het lachen. 

zijn. Maar ook BWT’ers uit Valkenburg a/d Geul, 

Goes en Texel lieten zich niet tegenhouden door 

de afstand. Kennis opdoen en vooral ook weer 

eens collega’s spreken. Want gespreksstof is er 

genoeg met de komst van de private kwaliteits-

borging en Omgevingswet. Wat wordt onze rol 

en waar zijn wij straks nog van? 

Dagvoorzitter en taaldeskundige Wim Daniëls 

praatte de diverse lezingen in het plenaire 

deel op vlotte wijze aan elkaar. Dat hij ook  

regelmatig als cabaretier op het podium staat, 

was te merken in zijn voordracht ‘Bouwen met 

woorden’. Hij bezorgde de zaal af en toe buik-

pijn van het lachen, vooral rond de ‘voorhuid-

vernauwing’ die bij hem op zijn 14e werd  

geconstateerd door de schoolarts. De hele 
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Voorzitter Margreet Schotman: “We gaan door!”

“Op 11 juli 2017 adviseerde de minister de 

Eerste Kamer om de stemming voor de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen aan te 

houden”, opende Margreet Schotman haar 

betoog. “En toen was de vraag: wat nu? 

Het bestuur van de vereniging is een aantal 

scenario’s afgegaan. Scenario 1: de situatie 

is zo verwarrend en chaotisch, we gaan op 

zoek naar een hulphond die ons de weg 

kan wijzen; maar ja, een hulphond kan  

alleen duidelijke opdrachten uitvoeren, luis-

tert alleen naar het baasje en als je aller-

gisch bent voor dieren, blijf je uit de buurt.”

“Scenario 2: we gaan door waar we geble-

ven waren; praten, praten en nog eens pra-

ten. En zo polderen we ons verder naar een 

wetswijziging. Deze ervaring hebben we al 

en heeft ons niet verder gebracht. Dan het 

derde scenario: we gaan vechten. Hoezo 

de stemming aanhouden? Weg met de wet! 

Maar ja, met wie moet je dan de ring in en 

bovendien, er is een risico dat we gelet op 

onze conditie ook zelf in de touwen komen 

te hangen. En toen kwamen we op het 

vierde scenario: we gaan door! Zo logisch 

dat we er niet direct aan dachten.”

“Wat gaan we doen? We willen ons richten 

op gerealiseerde kwaliteit, in plaats van op 

beloofde kwaliteit. We kijken naar de toe-

komst; hebben wij al bouwinspecteurs die 

BIMMER worden? Zijn we VTH-proof en 

waar is dat te vinden? Hoe gaat toezicht en 

handhaving plaatsvinden als we minder 

normen en meer ruimte bieden aan bewo-

ners, initiatiefnemers, bedrijven, et cetera? 

Hoe gaan we informatiegericht werken? 

Hebben we al data en data-analisten bin-

nen BWT? We willen ons proces aanpassen, 

waarbij meer met markt wordt samen-

gewerkt om kwaliteit aan te tonen. Wat nu 

nog ongecoördineerd gebeurt, gaan we 

eerst meer coördineren en vervolgens gaan 

we het proces integreren. En dan is digitali-

sering een zegen om dat proces te onder-

steunen. Doe je het goed dan betaal je 

minder, doe je het niet goed dan betaal je 

meer. Volgens ons kan dit zonder een wets-

wijziging, dus laten we  

beginnen!”

Leren van het ei

Volgens Margreet Schotman 

kunnen we nog veel leren 

van de eier-industrie: “Dit ei 

heeft nummer 2-NL-

4015502. Van dit ei weten 

we uit welke kip op welk 

tijdstip en op welke locatie 

het is gelegd. En het is een bijzonder ei, 

weet u waarom? Deze eieren zijn een ge-

vaar voor de volksgezondheid, mogen niet 

gegeten worden en moeten uit de schappen 

worden gehaald. Belangrijke zaken worden 

geregistreerd in het proces van kip tot doos 

in de supermarkt. Binnen zeer korte tijd kon 

worden vastgesteld bij hoeveel kippenboe-

ren naar aanleiding van de vondst een mon-

ster moet worden genomen. Ook werd dui-

delijk welke supermarkten hun eieren uit de 

schappen moeten halen. Er is een lijst met 

ei-nummers op de website geplaatst, zodat 

de consument ook thuis nog kan controle-

ren of hij eieren moet weggooien. De ver-

oorzakers van dit alles zijn gearresteerd voor 

het in gevaar brengen van de volksgezond-

heid. Dat zijn niet de kippenboeren als eige-

naar van de kip. Maar van een gebouw  

weten we niets! En na een calamiteit wordt 

er ook niemand gearresteerd. Bovendien 

gaan we volledig circulair bouwen en dan is 

materialenkennis ook een eis.”

“Dat brengt mij tot slot tot de verduurza-

ming van de bestaande voorraad. Het gaat 

te langzaam! Chris Kuijpers, de nieuwe di-

recteur-generaal Bestuur en Wonen bij het 

ministerie BZK, vindt dat de overheid meer 

regie moet pakken. De overheid moet acti-

vistischer worden. Misschien kunnen we 

gewoon beginnen met de vraag ‘heb jij al 

een energie-audit gedaan?’, wanneer  

iemand wil bouwen of verbouwen of  

wanneer je een pand bezoekt omdat er iets 

aan de hand is.”

route van ontdekking, schaamte en de nood-

zakelijke ingreep kwam op hilarische wijze 

voorbij. Telkens weer met een link naar onze 

taal: “Ik moest ervoor naar de dokter, maar 

durfde dat woord niet uit te spreken. Gelukkig 

ontdekte ik dat voorhuidvernauwing met een 

dokterswoord ‘phimosis’ heette. Helaas: door 

een verkeerde uitspraak, vroeg hij alsnog wat 

ik nou bedoelde…”

Ook het ontstaan van ons alfabet en de ach-

terliggende betekenis van veel woorden wer-

den op vlotte wijze uitgelegd. De kijk van  

menig BWT’er op zijn werk – gevuld met vele 

woorden – zal hierna nooit meer hetzelfde 

zijn. Wat in de toekomst ook niet meer hetzelf-

de zal zijn, is het takenveld van de BWT’er. 

Margreet Schotman, voorzitter van de Vereni-

ging BWT Nederland, gaf haar visie op de ver-

anderende rol. Bert Rademaker van het Minis-

terie van I&M ging op zijn kenmerkende wijze 

in op vergunningplichtige en vergunningvrije 

bouwactiviteiten in het Omgevingsplan: snel, 

bijna onnavolgbaar en met de nodige zelfspot. 

Tot slot kwam Edward Stigter, directeur VNG, 

aan het woord. Want het veranderende speel-

veld van BWT, is natuurlijk ook van invloed op 

de gehele gemeentelijke organisatie.
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Bert Rademaker: “Gemeente is aan zet!”

De wetgeving staat geen open eindjes 

toe. Een nieuwe wet als de Omgevings-

wet vraagt een complexe overgang van 

oud naar nieuw. En als iemand dat op 

onnavolgbare wijze kan uitleggen, dan 

is dat wel Bert Rademaker van het minis-

terie van I&M. Uw hoofdredacteur kreeg 

geen tijd zijn pen van het papier op te 

heffen…

De zaal deed de veiligheidsriemen strak, 

want als Bert Rademaker aan het woord 

komt, dan krijg je heel veel informatie in 

zeer korte tijd. De toehoorders kregen inza-

ge in de complexiteit van wetgeving. Je zou 

bijna blij worden dat de Omgevingswet nog 

weer verder is uitgesteld naar 2021. “In 

2016 is de Omgevingswet in het Staatsblad 

geplaatst. De Invoeringswet Omgevingswet 

gaat vooral over allerlei juridisch-technische 

aspecten om de overgang van het ene wet-

telijk stelsel naar de nieuwe wet goed te  

laten verlopen. Zo zal via de Invoeringswet 

het bestaande recht dat ‘opgaat’ in de  

Omgevingswet worden ingetrokken. Ook 

zal er een regeling voor het overgangsrecht 

zijn opgenomen. Want het is natuurlijk niet 

eerlijk dat er ineens nieuwe regels gaan gel-

den, als je voor een plan volgens de oude 

regels een vergunning hebt aangevraagd. 

Dus wordt er geregeld dat voor lopende 

aanvragen het oude recht geldt. Dat geldt 

ook voor een eerste fase besluit Wabo.”

“Er is ook een inhoudelijk deel, waarin repa-

raties aan de Omgevingswet worden door-

gevoerd. Die aanpassingen zijn bijvoor-

beeld nodig door voortschrijdend inzicht, 

nadere besluitvorming over de Omgevings-

wet in de Tweede Kamer en afspraken met 

de koepels. Ook de vier AMvB’s die onder 

de Omgevingswet hangen, moeten wor-

den aangepast aan wijzigingen in de Om-

gevingswet. Het Bouwbesluit moet je in-

trekken en zo zijn er veel meer juridische 

zaken te regelen.”

Omgevingsplan

Hoe verloopt de overgang straks van be-

stemmingsplan naar Omgevingsplan? Moe-

ten gemeenten keihard aan het werk om 

alles in een weekeinde om te zetten? Geluk-

kig niet. “Op moment van inwerkingtreding 

van de Omgevingswet worden het  

bestaande bestemmingsplan, inpassings-

plan, beheersverordening, wijzigingsplan 

en uitwerkingsplan, exploitatieplan, voorbe-

reidingsbesluit, erfgoedverordening en de 

verordening hemelwater/grondwater  

opgenomen in het Omgevingsplan.”

Op het moment dat de Omgevingswet in 

werking treedt, komen verschillende rijksre-

gels te vervallen, zoals de regels over geluid 

en geur. Deze regels worden aan de decen-

trale overheden overgelaten. Bert Radema-

ker: “Voor een goede overgang van de 

oude naar de nieuwe situatie komt er ge-

lukkig wel een set regels over de gedecen-

traliseerde onderwerpen. Die worden als 

een soort bruidsschat aangeboden, die kan 

worden toegevoegd aan het Omgevings-

plan. Uiteindelijk hebben gemeenten tot 

2029 om de oude regels in het Omgevings-

plan te verbouwen tot één samenhangend 

geheel met logische keuzes.”

Uiteindelijk kunnen gemeenten in het Om-

gevingsplan zelf ook bouwactiviteiten ver-

gunningvrij maken, mits die bouwactivitei-

ten niet als vergunningplichtig zijn in 

relatie tot de nieuwe AMvB Besluit bouw-

werken leefomgeving. “Het is daarbij be-

langrijk dat er geen tegenstrijdigheden 

ontstaan tussen regels in het Omgevings-

plan en de landelijke technische regelge-

ving. Daarnaast kunnen gemeenten met 

maatwerkvoorschriften werken, die toege-

spitst zijn op een specifieke locatie, zoals 

de kleur van een gevelsteen. Ook kan 

daarbij bepaald worden dat een melding 

nodig is. Het omgevingsplan bepaalt dus 

per locatie de regels voor bouwen en in-

standhouden van bouwwerken en bepaalt 

of een preventieve toets aan de regels no-

dig is. De gemeenten zijn dus aan zet!”
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En weer een volle zaal.

De schoonmaakster kreeg ook even spreektijd. Tijdens het Jaarcongres is er altijd ruimte voor ludieke momenten.
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Edward Stigter: “Opnieuw positioneren”
“Er is een partnerschap tussen de Vereni-

ging BWT Nederland en de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten. Waarom 

moeilijk doen, als het samen kan, zegt 

Loesje. We moeten ons daarom samen 

inspannen om het imago van gemeen-

ten te verbeteren”, aldus Edward Stigert, 

directeur beleid bij VNG.

“Er is momenteel veel onzekerheid door de 

komst van de Omgevingswet en private 

kwaliteitsborging. Ook hebben we een ca-

paciteits- en kwaliteitsprobleem en stonden 

de legesinkomsten de laatste jaren onder 

druk door de crisis. Maar gezien de calami-

teiten de laatste jaren, zoals recentelijk de 

ingestorte parkeergarage in Eindhoven, zijn 

we wel nodig. We hebben een publieke ver-

antwoordelijkheid: de leefomgeving moet 

veilig zijn. Helaas gaat de beschuldigende 

vinger al snel naar de gemeente als er iets 

fout gaat. De markt onttrekt zich aan zijn 

verantwoordelijkheid, maar hoe vertellen 

we dat vanuit ons negatieve imago? Ook 

nu de bouw aantrekt, wordt ons imago niet 

beter. Daar moeten we dus opnieuw in in-

vesteren.”

Uitdagingen

Gemeenten staan voor veel uitdagingen, zo-

als de Omgevingswet. Deze biedt flexibiliteit 

aan gemeenten. “We moeten niet alles wil-

len dichttimmeren. Gemeenten moeten een 

omgevingsvisie opstellen voor de lange ter-

mijn voor de gehele fysieke leefomgeving. 

Een omgevingsvisie gaat onder andere in op 

de samenhang tussen ruimte, water, milieu, 

natuur, landschap, verkeer en vervoer, infra-

structuur en cultureel erfgoed. Dit betreft 

een majeure opgave voor gemeenten!”

Edward Stigter noemt ook het Regeerak-

koord: “Wat opvalt is de energie- en klimaat

opgave. De ambitie is dat aan het eind van 

de kabinetsperiode circa 50.000 nieuw-

bouwwoningen per jaar aardgasloos wor-

den opgeleverd. Dat zijn er nu twintig! Dat 

wordt een enorme transitie-opgave naar 

gebruik van duurzaam opgewekte energie.” 

Tot slot komt de private kwaliteitsborging 

aan bod. “Het wetsvoorstel heeft het niet 

overleefd, maar die wet komt er wel. Uitstel 

is hier geen afstel. We moeten duidelijk be-

palen waar het publieke domein wel voor 

is. We moeten onze publieke verantwoorde-

lijkheid waarmaken. Natuurlijk komt er wel 

meer verantwoordelijkheid bij de markt, 

maar dat is in de ons omringende landen al 

lang zo. In 1986 miste het Nederlands elftal 

de WK in Mexico, maar twee jaar later wer-

den we met een groot deel van die spelers 

Europees kampioen. Het gaat om vertrou-

wen in de spelers, en het anticiperen op de 

zwakheden. Het is dus niet verloren!” ←

Wico Ankersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, toost na afloop op wederom 

een zeer succesvol jaarcongres.

Netwerken: altijd belangrijk tijdens het Jaarcongres.


