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D
e aftrap van de dag was een duidelij-

ke ‘wake-up call’ van Reinier van den 

Berg. De voormalige weerman van 

het RTL nieuws liet in duidelijke  

beelden en woorden zien en horen dat het  

inmiddels vijf over twaalf is als het gaat om 

het klimaat. Met statistieken, grafieken en  

keiharde feiten zagen de deelnemers dat de 

opwarming van de aarde door ons toedoen 

echt voor grote problemen, en daarmee voor 

uitdagingen, gaat zorgen. De stijgende tempe-

ratuur van het zeewater veroorzaakt meer  

verdamping, hetgeen weer tot heviger weers-

omstandigheden leidt. Denk aan super  

orkanen en bijvoorbeeld in ons land enorme 

stortregens, met overstromingen tot gevolg. 

Het mooie aan de presentatie van Reinier van 

den Berg was dat het niet bij een somber voor-

uitzicht bleef. Er zijn voldoende kansen het tij 

te keren, maar dan moeten we wel zo snel  

mogelijk in actie komen. Van het ontplastice-

ren van de oceanen tot het op grote schaal 

aanplanten van bomen. En vooral voor ons 

vakgebied: het verduurzamen van de leef-

omgeving door middel van het gebruik van 

zonne-energie en windenergie, om hier vervol-

gens waterstof van te maken.

Bouwketen

Na Reinier was het podium voor Marjet Rutten. 

Zij nam het publiek mee in de wondere wereld 

van de bouwketen. Enerzijds traditioneel, niet 

Energietransitie centraal bij 
managementsymposium 

Op 6 juni 2018 vond in de Veerensmederij in Amersfoort het jaarlijkse 

managementsymposium plaats van de Vereniging BWT Nederland. Centraal 

tijdens het symposium stond de energietransitie en de rol die het Bouw- en 

Woningtoezicht hierin de komende tijd kan gaan spelen.

te veranderen en zo eigenwijs als het maar 

kan. Maar anderzijds toch ook wel innovatief, 

vernieuwend en op zoek. Met voorbeelden 

hoe de bouw de komende jaren meer zal gaan 

industrialiseren, het ontwerpproces verder zal 

gaan digitaliseren en hoeveel woningen al  

geheel uit de fabriek komen, liet zij zien dat er 

toch wel echt beweging zit in een veranderen-

de bouw. Op de vraag of door de industrialisa-

tie de rol van Bouw- en Woningtoezicht gaat 

veranderen, was 45 % het zeer mee eens en 

45% het er mee eens. Slechts één deelnemer 

was het hier mee oneens. 

Met beelden die soms wel uit een science  

fiction film leken te komen, maar toch echt in 

Nederland in de bouw waren gemaakt, liet zij 

in korte tijd heel veel innovaties en toekomsti-

ge bouwmethoden voorbij komen. Duidelijk 

was hierbij wel dat als de bouw de komende 

jaren echt gaat industrialiseren we als Bouw- 

en Woningtoezicht ook een heel andere rol in 

de keten gaan krijgen.

Van gas los

Doordat de energietransitie centraal stond tij-

dens het symposium kon natuurlijk het onder-
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Zoals het er nu naar uitziet, zal per 1 juli 

2019 paragraaf 6.2, waarin de veiligheids-

afstanden zijn opgenomen, rechtstreeks 

worden aangestuurd vanuit Bouwbesluit 

2012. Hiermee wordt de Richtlijn directe 

regelgeving op het meest belangrijke  

onderdeel. Als gemeenten de gehele richt-

lijn willen toepassen bij de toetsing en het 

toezicht op bouw- en sloopveiligheid, dan 

moeten ze de richtlijn als beleidsdocument 

vaststellen. Voor een uniforme toepassing 

van de regelgeving rond bouw- en sloop-

veiligheid adviseren wij dit gemeenten dan 

ook zo spoedig mogelijk te doen. 

De gemeente Den Haag is de eerste  

gemeente die de gehele Richtlijn heeft vast-

gesteld als beleidsdocument.  

Richtlijn bouw- en sloopveiligheid volgend jaar in Bouwbesluit

werp ‘Van gas los’ niet ontbreken. Anne-Marie 

van Osch legde haarfijn uit hoe de wet Voort-

gang Energietransitie (VET) in elkaar steekt, en 

wat dit betekent voor aanvragers en het BWT. 

Vanaf 1 juli 2018 zullen Omgevingsvergunnin-

gen dan ook echt zonder gasaansluiting moeten 

worden aangevraagd. Er is wel een mogelijkheid 

om nog een half jaar een vergunning met gas 

aan te vragen, maar Anne-Marie gaf hier ook 

duidelijk aan dat je het toch echt zou moeten 

afraden. Het nu meenemen, en dus iets hogere 

kosten maken, staat niet in verhouding tot het 

over een aantal jaren moeten aanpassen van de 

gehele installatie. Wat een aantal mensen niet 

had verwacht is dat het niet meer op gas aange-

sloten zijn ook consequenties heeft voor de 

constructie, de luchtdichtheid en nog veel an-

dere onderdelen van een gebouw.  Het is dus 

alle hens aan dek op meerdere fronten.

Kwaliteitscriteria

Naast het onderwerp energietransitie werden 

de deelnemers bijgepraat over de ontwikkelin-

gen rond de kwaliteitscriteria. Daar bleek er ook 

een relatie met het hoofdthema te zijn omdat er 

een nieuw deskundigheidsgebied in de criteria 

is opgenomen, namelijk Energie en Duurzaam-

heid. Het managementsymposium werd afge-

sloten met een toelichting van Margreet Schot-

man over de laatste stand van zaken rond de 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, waar-

door alle aanwezigen in één warme dag, weer 

helemaal duurzaam waren bijgetankt. 

Tijdens het managementsymposium werd ook 

afscheid genomen van Evert van Kuilenburg, 

bestuurslid vanaf het eerste jaar van de vereni-

ging, die eind dit jaar met pensioen gaat bij zijn 

werkgever de gemeente Utrecht. Via een aantal 

persoonlijke boodschappen en natuurlijk een 

cadeau werd Evert bedankt voor zijn vele jaren 

inzet en bijdrage om de vereniging te laten 

groeien en ontwikkelen tot wat zij nu is. 

Reinier van den Berg liet in duidelijke beelden en woorden zien en horen dat het inmiddels vijf over twaalf is als het gaat om het klimaat.

Marjet Rutten nam het pu-

bliek mee in de wondere 

wereld van de bouwketen.


