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Column

We vroegen ons af wat voor vereniging we in 
de toekomst voor onze leden willen zijn.  
Hoe we onze leden meer bij de vereniging 
kunnen betrekken. En het ging over de  

kabinetsplannen rond het thema bouwen en wonen en de 
relatie met het Bouw- en Woningtoezicht: verduurzamen, 
energietransitie en woningbouwproductie. Ook ging het 
natuurlijk over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
en de Omgevingswet.

Omgevingswet

We vroegen ons af hoe we een betere rol konden spelen in 
het verbeteren van de kwaliteit van de wetten. Ik noemde 
als voorbeeld de vragenboom die nu wordt ontwikkeld voor 
het invoeren van de Omgevingswet. Nog steeds wordt hier-
in gevraagd of een gebouw een monument is en of het in 
een beschermd stadsgezicht is gelegen. Ik dacht dat we al 
met de Wabo hadden afgesproken dat we als overheid niet 
meer iets zouden vragen wat we al weten. En in deze  
digitale wereld kunnen we de beschikbare data toch  
gemakkelijk geografisch ontsluiten en beschikbaar maken. 
Als ik kijk hoe de gemeenten Rotterdam en Boekel en de 
belastingdienst de beschikbare data voor hun klanten  
weten te ontsluiten, dan moet alle beschikbare bouwdata 
toch ook ontsloten kunnen worden? Een beetje passie,  

inzet en motivatie kan volgens mij dan toch echt wonderen 
verrichten. Niets blijkt minder waar. Ik houd mijn mede-
werkers altijd voor dat we met ons mooie vakgebied van de 
Flintstones uit het stenen tijdperk naar de ruimtevaart  
familie de Jetsons zullen gaan, nu de Omgevingswet er aan 
komt. Maar in de tijdmachine van professor Barabas zijn 
we kennelijk toch ergens blijven steken.

Passie

Door de ramen van onze vergaderlocatie werd een regen-
boog zichtbaar. Ik moest onwillekeurig weer denken aan 
de ark. En daarbij ook aan Noach. Dit was de bouwer van 
de oorspronkelijke Ark. Volgens de Bijbel heeft hij 100 jaar 
aan de Ark gebouwd: 135 meter lang, 20 meter breed en 13 
meter hoog. En dat met de middelen van die tijd. Wat een 
passie, inzet en motivatie moet die man gehad hebben! La-
ten we daar maar een voorbeeld aan nemen. Dus op naar 
een optimaal digitaal ontsloten Omgevingsplan.

Tussen Ark en Regenboog

Met het bestuur van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht waren we 

op Urk. We vergaderden in een locatie op de haven. De haven waar 

pasgeleden een door de storm losgeslagen ark een enorme ravage 

aanrichtte aan de afgemeerde plezierjachten. Het was onze jaarlijkse 

heidag. We bespreken dan de onderwerpen die aan de orde moeten 

komen op de regiodagen, de Algemene Ledenvergadering en het 

Managementsymposium.
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