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De richtlijn, die een beleids kader 
vormt voor het goed organiseren van 
veiligheid rondom bouwprojecten, 
zal voor een deel ook gaan worden 

aangestuurd via het Bouwbesluit, en later via 
het besluit Bouwwerken leefomgeving. Dit be-
treft dan de veiligheidsafstanden, zoals de 
bouwveiligheidszone, hijszone en het hijsge-
bied. De overige onderdelen moeten door de 
gemeente als beleid worden vastgesteld. 

Handreiking Bouw- en Sloopveiligheid
Tijdens het jaarcongres van 11 oktober 2018 is aan de deelnemers van het 

congres een gedrukte versie uitgedeeld van de Landelijke richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid.

Geslaagd congres

Op 11 oktober 2018 vond het grote jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland plaats in Ermelo. En weer was het een zeer geslaagde 
dag. In de volgende uitgave van Bouwkwaliteit in de praktijk zal uitgebreid verslag van dit congres worden gedaan. Tijdens het congres 
waren er 21 workshops en een aantal boeiende sprekers, waarvan de presentaties al op de website van de Vereniging BWT Nederland te 
vinden zijn.  

Veel informatie en de handreiking in  
digitale vorm, is te vinden op  
www.bwtinfo.nl/dossiers/richt-
lijn-bouw-en-sloopveiligheid. Maar mocht u 
een gedrukt exemplaar willen ontvangen dan 
is dat ook mogelijk. Stuur hiervoor dan een 
mail naar  
wa@vereniging-bwt.nl, met uw adres-
gegevens. Wij zorgen dan dat u er één ont-
vangt.
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Nieuw dossier ‘Milieuprestatie MPG’

Er is een nieuw dossier op bwtinfo.nl geplaatst. In dit dossier vindt 
u informatie over het onderwerp Milieuprestatie met daarbinnen de 
door de VBWTN en WE-Adviseurs ontwikkelde MPG-Checklist.

Per 1 januari 2018 geldt een norm van ‘1’ voor de milieuprestatie 
van een gebouw (MPG). De MPG-norm geldt vooralsnog alleen voor 
woonfuncties en voor kantoorgebouwen groter dan 100 m2. De MPG 
is onderdeel van een breder beleidsveld dat als doel heeft Neder-
land CO2-neutraal én 100% circulair te maken in 2050. De MPG 
zorgt voor een lagere milieubelasting van gebouwen. De wettelijke 
toetsing en handhaving van de milieuprestatie moet leiden tot 

meer bewustzijn bij ketenpartners en tot nieuwe product- en pro-
cesinnovaties. Voorwaarde is dat gemeenten de MPG ook daadwer-
kelijk toetsen en handhaven. Een projectmatige aanpak helpt om 
dit op een effectieve wijze te doen.
De checklist geeft het bevoegd gezag handvatten om effectief te 
kunnen toetsen en handhaven. De checklist bevat een stappenplan 
dat u bij de toetsing en handhaving kunt volgen en een overzicht 
van veel voorkomende fouten en extra informatie.  
Op http://www.milieudatabase.nl/ vindt u ook meer informatie 
over de MPG en de bepalingsmethode. Onderaan op de homepage 
staat de meest recente versie van de milieudatabase vermeld.
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Het ministerie van BZK organiseert samen 
met de Vereniging BWT Nederland op  
14 november in Nieuwegein en op 28  
november in Breda twee bijeenkomsten. 
Hierbij worden de handhavingsmogelijk-
heden van woninggebonden wet- en regel-
geving (Woningwet, Huisvestingswet,  
Opiumwet et cetera) toegelicht. Ook worden 
ervaringen met het handhavingsinstrumen-
tarium gepresenteerd en gedeeld. De bij-
eenkomsten zijn van 13:00 uur tot 16:30 uur 
(inloop vanaf 12:30 uur) en zijn gratis toe-
gankelijk.

In de afgelopen drie jaar is het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrela-
ties in de vorm van een leerkring met 22  
gemeenten nagegaan hoe het handhavings-
instrumentarium van de Woningwet wordt 
toegepast, tegen welke knelpunten daarbij 
wordt aangelopen en hoe deze worden op-
gelost. Gelijktijdig met de leerkring heeft de 
Universiteit van Groningen hier onderzoek 

naar gedaan. Ook over dit onderzoek zal tij-
dens de bijeenkomsten worden gesproken.

14 november in Nieuwegein
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 
november in Nieuwegein. In de Raadszaal 
van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te 
Nieuwegein. Tijdens deze middag zullen de 
volgende onderwerpen aan bod komen:
•   Terugkoppeling gebruik van het handha-

vingsinstrumentarium door Frederike 
Brouwer van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.

•   Ontwikkelen van een lerende, levende 
community handhaving leefomgeving als 
voortzetting van de leerkring door Wouter 
Kesseler en Wico Ankersmit.

•   Het behandelen van een boeiende casus 
met diverse handhavingsthema’s uit de 
gemeente Nieuwegein door onder andere 
Ypo van Blommestein, met tevens een 
beschouwing door advocaat en Tycho 
Lam docent aan de Radboud Universiteit.

28 november in Breda
De tweede bijeenkomst vindt plaats op 28 
november in Breda. In Podium Bloos, Speel-
huislaan 153 dicht bij het NS station te Bre-
da. Tijdens deze middag zullen de volgende 
onderwerpen aan bod komen:
•   Terugkoppeling gebruik van het handha-

vingsinstrumentarium door Frederike 
Brouwer van het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties.

•   Ontwikkelen van een lerende, levende 
community handhaving leefomgeving als 
voortzetting van de leerkring handhaving 
door Wouter Kesseler en Wico Ankersmit.

•   Met elkaar aan de slag met twee boeien-
de casussen. Aan de hand van een pro-
bleemstelling gaan we vanuit twee ge-
zichtspunten na hoe deze door de 
gemeente kan worden aangepakt.

Inschrijven voor deze bijeenkomsten kan 
via www.vereniging-bwt.nl op het platform 
handhaving leefomgeving. 

Bijeenkomsten Handhaving
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