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Het beter op de kaart zetten van de 
meerwaarde binnen de Omgevings-
wet, de kwaliteitsborging én de ener-
gietransitie, is voor een effectief 

bouw- en woningtoezicht essentieel. Tijdens 
het congres zal de deelnemer ervaren dat deze 
‘kaart’ verschillende bestemmingen kent. 
Dit jaar komen tijdens het congres twee key-
note sprekers op het podium. Voormalig  
minister van VROM en voorzitter van het  

Jaarcongres Vereniging BWT Nederland
‘Jaarcongres BWT op de kaart! Naar een zichtbare meerwaarde!’ Dit is de titel 

van het 15e jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland, dat dit jaar op  

11 oktober plaatsvindt in De Heerlickheijd van Ermelo. Zoals ieder jaar een 

congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtend-

programma, als ook bij de 21 workshops worden de deelnemers op de hoogte 

gebracht van de vele ontwikkelingen in ons vakgebied.

Klimaatakkoord Ed Nijpels gaat in op de uit-
daging die het Bouw- en Woningtoezicht heeft 
in de enorme opgave die de energietransitie 
met zich mee brengt. Daarnaast neemt Michel 
Huisman, kunstenaar en ‘de man van het 
Maankwartier’, de zaal mee in zijn visie over 
het (opnieuw) op de kaart zetten van de  
fysieke leefomgeving.
Tijdens het middagprogramma van het jaar-
congres worden in ruim 20 workshops diverse 

onderwerpen besproken. Het zal ook dit jaar 
voor u weer lastig worden er twee te kiezen uit 
het brede aanbod aan interessante work-
shops. Wij hebben voor u een programma  
proberen samen te stellen dat u niet mag mis-
sen. Daarnaast praten onze sponsoren op de 
informatiemarkt u bij over hoe zij u kunnen 
helpen om beter op de kaart te komen. 

   45 13-9-2018   09:03:17



 

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

Naar aanleiding van diverse incidenten en de 
jarenlange discussie over de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen is het nieuws- en 
actualiteitenprogramma Eén Vandaag bezig 
met een uitgebreid onderzoek naar de kwali-
teit van de bouw in Nederland en het toezicht 
door Bouw- en Woningtoezicht hierop. De 
Vereniging Bouw- en Woning toezicht Neder-
land is gevraagd hier ook op te reageren. 
Maar als vereniging kunnen wij hier alleen 
een onderbouwd antwoord op geven als de 
vereniging van haar leden hoort hoe zij dit in 
hun dagelijkse praktijk ervaren.

Zoals het jaarcongres van de Vereniging met 
als thema ‘BWT op de Kaart’ aangeeft, wil-

len wij de buitenwereld de komende tijd 
beter laten zien welke meerwaarde BWT in 
de bouwkolom heeft. Vandaar dat wij u 
vriendelijk vragen de enquête in te vullen 
die u kunt vinden op BWTinfo.nl. Daarnaast 
zijn wij als Vereniging BWT Nederland erg 
benieuwd hoe u hier naar kijkt. Alleen door 
u als lid te vragen kunnen wij u als lid ook 
goed vertegenwoordigen.

Het verzoek is aan alle BWT-ers de vragen te 
beantwoorden. De open vragen zijn optio-
neel, maar wij zouden het zeer op prijs stel-
len als hier veel informatie door binnen-
komt. De enquête is geheel anoniem en de 
vereniging zelf kan niet zien niet wie er rea-

geert. Zo wordt er dus geen e-mailadres of 
URL opgeslagen. U krijgt hierdoor ook geen 
bevestiging van het invullen van de enquê-
te. Alleen indien u in het formulier zelf aan-
geeft dat er contact met u mag worden op-
genomen voor nadere vragen door uw naam 
en telefoonnummer in te voeren. Vraag ook 
uw collega’s de enquête in te vullen. Hoe 
meer respons hoe meer waarde deze infor-
matie voor ons heeft.

De resultaten van de enquête worden 
 tijdens het jaarcongres gepresenteerd.  
De enquête is opgesteld in samenwerking 
met EenVandaag. Alvast onze hartelijke 
dank voor uw medewerking. 

BWT Enquête Bouwkwaliteit en Toezicht met EenVandaag

Congresprogramma BWT congres 2018
“BWT op de kaart!” naar een zichtbare meerwaarde

09:00 – 10:00 uur:  Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt 
10:00 – 10:05 uur:  Opening door onze dagvoorzitter 
10:05 – 10:15 uur:   BWT op de kaart! Voorzitter Margreet Schotman 

over hoe we het vakgebied voor de toekomst goed 
op de kaart kunnen zetten, met een nieuwe rol, een 
helder doel en een zichtbare meerwaarde. 

10:15 – 10:30 uur:   Esther van Kooten Niekerk van het Kadaster neemt 
de deelnemers kort mee in de ontwikkeling van het 
bouwdossier 2.0 onder de Omgevingswet.

10:30 – 11:00 uur:   Ed Nijpels, voormalig minister van VROM en voorzitter 
van het Klimaatakkoord dat eind dit jaar door de rege-
ring en de Tweede Kamer moet worden aangenomen, 
neemt ons mee in de opgave waar ook het Bouw- en 
Woningtoezicht een belangrijke rol in zal krijgen.

11:00 – 11:30 uur:  Koffiepauze en Informatiemarkt 
11:30 – 12:30 uur:   Michel Huisman, kunstenaar en ‘de man van het 

Maankwartier’ neemt ons mee in winst of waarde 
en geeft zijn visie op het (opnieuw) op de kaart zet-
ten van de fysieke leefomgeving. 

12:30 – 13:30 uur:  Lunchpauze en Informatiemarkt 

13:30 – 14:30 uur:  WORKSHOPS 1e ronde (keuze uit 10 workshops).
14:30 – 15:00 uur:  Theepauze en Informatiemarkt.
15:00 – 16:00 uur:  WORKSHOPS 2e ronde (keuze uit 11 workshops).
16:00 – 16:05 uur:   Informele afsluiting van het congres op de informa-

tiemarkt door Wico Ankersmit.
16:05 – 17:00 uur:  Naborrelen en netwerken.

Workshopronde 1 van 13:30 uur tot 14:30 uur
W1.1 Rondetafeldiscussie management: BWT op de kaart?!
W1.2 De knip en vergunningvrij Bouwen onder de Omgevingswet
W1.3  Laatste stand van zaken Wet kwaliteitsborging  

voor het bouwen
W1.4 Brandveiligheid van gevelconstructies beproeft en beoordeeld
W1.5 Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en het Bouwbesluit

W1.6 Door een andere bril kijken naar de toekomst van BWT
W1.7 Transformatie, renovatie en de uitdaging van verduurzaming
W1.8 Het bouwdossier onder de Omgevingswet
W1.9 Nu echt aan de slag met de Omgevingswet
W1.10  Actualiteiten asbestverwijdering en sanering asbestdaken

Workshopronde 2 van 15:00 uur tot 16:00 uur
W2.1 De overgangsfase van bestemmingsplan naar Omgevingsplan
W2.2 Gasvrij bouwen: Wat betekent dit voor je nieuwbouw?
W2.3  Bijna Energie Neutrale gebouwen in het Bouwbesluit geregeld
W2.4  De Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid in het Bouw-

besluit
W2.5  Het beoordelen van nieuwe- en innovatieve technieken door 

BWT
W2.6 Circulair bouwen, zo doe je dat!
W2.7 De BWT Checklist MPG (Milieuprestatie)
W2.8 De Community Handhaving Fysieke Leefomgeving
W2.9  Stand van zaken onderzoek en beoordeling  

breedplaatvloeren
W2.10 Het digitale stelsel Omgevingswet een hele uitdaging!
W.2.11 Digitale toetsing, nu en in de toekomst
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