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Impressie vijftiende jaarcongres Vereniging BWT Nederland

BWT op de kaart: naar een  

Op 11 oktober 2018 vond het vijftiende jaarcongres van de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland plaats in de Heerlickheijd van Ermelo. Maar liefst 450 BWT-

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

op het vakgebied van bouw- en woningtoezicht: en dat zijn er veel. Erg veel. Zo kregen 

uiteraard de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet veel aandacht, maar 

ook onderwerpen als gasvrij bouwen, BENG, circulair bouwen en omgevingsveiligheid kwamen 

aan bod. En wat te denken van de beoordeling van brandveiligheid van gevels, na de brand in 

de Grenfell Tower in Londen en de stand van zaken rond de veiligheid van breedplaatvloeren? 

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Ingeborg Kriegsman

En weer een volle zaal.



→
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 zichtbare meerwaarde

Z
e kwamen weer uit alle uithoeken van 

ons land naar Ermelo en wederom 

scheen de zon uitbundig. Alsof er in 

de toekomst van BWT geen vuiltje aan 

de lucht is. Maar zo rimpelloos zijn de vooruit-

zichten niet. De Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen lijkt er toch echt te gaan komen, maar 

naar verwachting pas met de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet in  2021. De grote vraag 

is of de nieuwe wet een antwoord biedt op de 

toename van zwaardere incidenten de laatste 

jaren, waarbij zelfs de Onderzoeksraad Voor 

Veiligheid regelmatig in actie moet komen. 

Denk aan het ingestorte dak van de in aan-

bouw zijnde tribune van stadion Grolsch Veste 

(2011), het hijsongeval in Alphen aan den Rijn 

(2015), het ongeval op de bouwplaats van het 

voormalige VROM-gebouw in het centrum van 

Den Haag, waarbij een voorbijganger werd  

gedood door vallende steigerdelen (2016) en 

de instorting van parkeergarage Eindhoven 

(2017). Recent stortte een deel van een par-

keergarage in Wormerveer nog in. In het bui-

tenland was de verwoestende brand in de 

Grenfell Tower in Londen in 2017 ook in  

Nederland reden om de brandveiligheid van 

gevelbekleding onder de loep te nemen. 

Veiligheid bouw ter discussie

Op 16 oktober 2018 – vijf dagen na het con-

gres –  kwamen de resultaten van een onder-

zoek onder 357 medewerkers van afdelingen 

bouw- en woningtoezicht naar buiten. Het  

betrof een onderzoek van EenVandaag, in  

samenwerking met de Vereniging Bouw- en 

Woningtoezicht Nederland. BWT’ers zien grote 

fouten die tot schade of zelfs instorting had-

den kunnen leiden: maar ze kunnen lang niet 

meer alle bouwprojecten bezoeken. Hierdoor 

kunnen bouwfouten over het hoofd worden 

gezien. Het toezicht door gemeenten en  

andere overheidsdiensten op de bouw is  

daarom onvoldoende. 

Op 18 oktober 2018 verscheen dan ook nog 

het rapport van de Onderzoeksraad voor  

Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de  

instorting van de parkeergarage in Eindhoven 

in 2017. Wederom verontrustende woorden, 

Voorzitter Margreet Schotman: “BWT op de goede kaart?”

“Het thema van vandaag is ‘BWT op de kaart’. Maar over  

welke kaart hebben we het dan?”, opende Margreet Schotman 

haar openingsspeech. “Parkeergarages met ernstige proble-

men en BWT staat op de kaart. We treden op tijdens de cala-

miteit en daarna wordt gevraagd of we wel voldoende toe-

zicht hebben gehouden. Dat is wat mij betreft de verkeerde 

kaart. Alsof het niet houden van toezicht het instorten van een 

parkeergarage rechtvaardigt. Dat is toch net zoiets als: kunnen 

wat meer politieagenten mijn snelheid controleren, want dan 

rijd ik tenminste niet te hard.”

“We zijn het eens met meer verantwoordelijkheid en een grotere 

aansprakelijkheid van de bouwer voor de kwaliteit van het bouw-

werk. De mantra van vele kabinetten dat de markt heel goed in 

staat is om ook toezicht op zichzelf te organiseren, is echter flauwe-

kul. Er is een bevoegd gezag nodig dat adequaat toezicht houdt, 

dus mag constateren en moet optreden. De Wet kenbaarheid  

publiekrechtelijke beperkingen zou de oplossing kunnen bieden. 

Zolang er geen verklaring van de kwaliteitsborger is, blijft er een 

beperking op het object liggen. Die maakt het lastig dat een laatste 

termijn betaald wordt, of de hypotheek gesloten kan worden. ”

De toekomst voor BWT lonkt volgens Schotman echter op hele an-

dere gebieden: “Al een paar keer heb ik de verduurzaming van de 

bestaande voorraad genoemd. De grootste uitdaging de komende 

jaren. Dat vraagt expertise van BWT. Er zal meer en meer regel-

geving komen, anders gaat het gewoon niet gebeuren. We gaan 

pas van het gas af, als het een wet is. Bedrijven willen een heldere 

lijn van de overheid, met level playing field, zodat investeringen  

gedaan kunnen worden in nieuwe producten. En bewoners willen 

wel, maar kunnen het niet betalen. Sinds dit weekend is het echter 

duidelijk wie dit gaat betalen: Unilever en Shell en dat betekent 2 

miljard per jaar beschikbaar!” 

Moderne kaart

Margreet Schotman gaf vervolgens aan op welke ‘goede kaarten’ 

BWT inmiddels staat: “We staan op de kaart met de Handreiking 

bouw- en sloopveiligheid, die wettelijk wordt geborgd in het Bouw-

besluit. We zetten onszelf ook op de kaart met het maken van een 

checklist om snel vast te stellen of er sprake is van een breedplaat-

vloer-risico. En bij het maken van een inventarisatiemethode voor 

onderzoek naar brandveiligheid van gevels. Dit is een meer moder-

ne kaart waar BWT zichtbaar is als een baken in een grote hoeveel-

heid wegen die naar Rome leiden.”
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Esther van Kooten Niekerk: “Bouwwerken digitaal ontsluiten”

“Het Bouwdossier onder de nieuwe Omgevingswet is een pri-

ma uitgangspunt om bouwwerken digitaal te ontsluiten: wat 

onzichtbaar is, maak je zichtbaar”, zei Esther van Kooten Nie-

kerk van het Kadaster. “Ook in het kader van circulair bouwen 

is een duurzame registratie van materialen belangrijk. Wat is 

verder de energieprestatie van een gebouw? Is er nog asbest 

aanwezig en een gasaansluiting? Weet wat je koopt!”

“Het Bouwdossier bevat de minimale informatie die nodig is voor de 

aanvraag van de huidige Omgevingsvergunning, zoals de generieke 

gegevens van het bouwwerk en de ‘as-planned’-situatie. Veel infor-

matie is al beschikbaar, maar niet op bouwwerkniveau”, aldus Van 

Kooten Niekerk. “Een volgende stap is het Opleverdossier, gericht op 

toetsing aanvraag en toezicht op de realisatie door een private kwali-

teitsborger. Dit dossier bevat in aanvulling op het Bouwdossier, te-

vens de ‘as-built’-situatie. De laatste stap is het Bouwwerkdossier, dat 

is verrijkt met informatie ten behoeve van gebruik en beheer. Denk 

aan verstrekte subsidies, handleidingen, energielabel, et cetera.”

Alle gebouwinformatie hoeft volgens Van Kooten Niekerk niet fysiek 

op de dataserver bij de gebouweigenaar te staan: “Veel informatie 

kan je gewoon bij de bron laten staan. Via een link is deze informa-

tie bereikbaar. Denk aan informatie van de private partijen, zoals 

aannemer, architect en installateur. Maar ook publieke informatie 

over subsidies, vergunningen, energielabel, WOZ, Basisregistratie 

Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de 

Basisregistratie Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Kadaster 

(BRK) is decentraal raadpleegbaar bij de bron.”

“De digitale ontsluiting van data zorgt uiteindelijk voor het ultieme 

woongenot, maximaal rendement en duurzame inzetbaarheid van 

vastgoed. Het systeem is al klaar, maar in de continuïteit en borging 

van gegevens moeten we nog enkele stappen zetten.”

ditmaal van de OVV: “De parkeergarage bij 

Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort door-

dat de vloerplaten anders werden toegepast 

dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht 

over de consequenties. Als gevolg daarvan 

was de wapening ter hoogte van de naden van 

de vloer te kort. De Raad constateert dat de 

bouwsector er nog steeds niet in slaagt om 

veiligheidsrisico’s van bouwprojecten  

structureel goed te beheersen.”

Toch wil Wico Ankersmit, directeur Vereniging 

BWT Nederland, geen verband aanwijzen tus-

sen het gebrek aan toezicht en de incidenten 

van de laatste tijd. “Ik denk echt dat de oor-

zaak zit in het feit dat de bouw in minder tijd 

steeds meer moet presteren. Veel projecten 

zijn aanbesteed in crisistijd. Vaak kunnen ze 

het eigenlijk niet bouwen voor de geboden 

prijs. De afgelopen jaren is de grens gezocht 

van wat acceptabel en wat goede kwaliteit is. 

Ik zou het niet vreemd vinden als we nog meer 

incidenten gaan zien.”

De vraag is wat de gevolgen zullen zijn van de 

invoering van de Wet kwaliteitsborging voor 

het bouwen. Hoewel de genoemde 

onderzoeks resultaten op de dag van het con-

gres nog niet bekend waren, hing deze proble-

matiek wel als een (weliswaar doorschijnen-

de) deken over het congres heen. Welke rol 

heeft BWT in het verbeteren van de veiligheid 

tijdens uitvoering en gebruik?

Dagvoorzitter Anco Ankersmit – jawel, de zoon van – praatte het ochtendprogramma op vlotte wijze aan elkaar. 

Volgens verenigingsvoorzitter Margreet Schotman in ieder geval de jongste en goedkoopste dagvoorzitter ooit.



| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 8 november 2018  |  9

Jaarcongres Vereniging BWT Nederland

Ed Nijpels: “Vierde industriële revolutie”

“Het huidige klimaatbeleid is een van de 

grootste verbouwingen in Nederland na 

de Tweede Wereldoorlog”, zei Ed Nijpels, 

voorzitter Klimaatberaad. “Ik noem het 

ook wel: de vierde industriële revolutie.”

De uitvinding van de stoommachine in de 

achttiende eeuw stond aan de basis van de 

eerste industriële revolutie. Het gebruik van 

elektriciteit in de jaren 80 van de negentien-

de eeuw was het startpunt van de tweede 

industriële revolutie. De derde industriële 

revolutie voltrok zich in de jaren 60 van de 

vorige eeuw, door de miniaturisering en  

opkomst van computers. “Nu staan we aan 

het begin van de vierde industriële revolutie 

die zich kenmerkt door de energietransitie 

en verdergaande automatisering”, aldus de 

voormalig minister van VROM.

Volgens Nijpels is er nu echt actie nodig om 

de doelstellingen te halen uit onder meer 

het Energieakkoord, Regeerakkoord en 

straks het Klimaatakkoord: “Alleen Luxem-

burg en Malta scoren slechter op het gebied 

van duurzame energie. We zijn door de 

aanwezigheid van aardgas in slaap gesust. 

Maar we zijn nu wel hard bezig die achter-

stand in te halen. De doelstelling van het 

huidige Energieakkoord is 14% duurzame 

energie in 2020 en 16% in 2023. Die doe-

len zijn binnen bereik dankzij de maatrege-

len van het Energieakkoord. Ook het  

Regeerakkoord bevat stevige ambities, zoals 

49% CO2-reductie in 2030. Daarmee zijn we 

ineens koploper van Europa. Wat dat betreft 

zitten we volledig op koers.” 

Aandeel gebouwde omgeving 

Aan vijf zogenoemde sectortafels worden er 

afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 

Nederland te beperken. De voorzitters van 

de sectortafels zitten ook in het Klimaat- 

beraad. “Wanneer we kijken naar die vijf 

sectoren, dan blijkt de gebouwde omgeving 

met een beoogde CO2-reductie van 3,4  

megaton, slechts 7 procent van de totale 

reductieopgave te beslaan. Elektriciteit 

neemt 41% in beslag, industrie 30%, mobili-

teit 15% en landbouw en landgebruik 7%. 

Feit is echter wel dat de maatregelen in de 

gebouwde omgeving het meest kostbaar 

zijn en ook het meest gevoelig liggen bij de 

burgers. Bejaarde mensen vragen zich in 

paniek af of morgen de cv-ketel er al uit 

wordt gesloopt. Maar die transitie gaat niet 

van vandaag op morgen. We gaan planma-

tig te werk. Zo is er 120 miljoen euro vrijge-

maakt voor de verduurzaming van 29 voor-

beeldwijken. Maar we hebben in Nederland 

acht miljoen gebouwen. Als we in 2050 

een volledig duurzame gebouwde omge-

ving willen hebben, moeten we 1.000  

woningen per dag aanpakken. Dat is een 

gigantische opgave, waar we de tijd voor 

moeten nemen.”

De gevolgen zullen uiteraard ook voor BWT 

zichtbaar worden: “Als is het alleen maar 

vanwege de gevolgen voor welstand: in-

eens worden daken massaal volgelegd met 

zonnepanelen. Maar er zijn ook al dakpan-

nen met zonnefolie, die er heel fraai uitzien. 

Bedenk dat tweederde van de woningen 

dakpannen heeft! Ontwikkel dus een dak-

pan die zonne-energie kan opwekken. Ja, ik 

geef toe, dit is een hobby van mij.”

RES

Regionale Energie Strategieën (RES) zijn van 

belang om de ambities uit het Klimaatak-

koord te realiseren. In de RES wordt de regi-

onale vertaling van de nationale afspraken 

uit het Klimaatakkoord vastgelegd. “Inmid-

dels zijn er al circa dertig RESSEN bijna ge-

reed. Ook u moet een RES vullen. Het doel 

is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van 

hernieuwbare energieopwekking met maat-

schappelijke acceptatie. Ook worden met 

de RES regionaal aanwezige warmte(rest)

bronnen en behoefte aan infrastructuur in 

beeld gebracht en vraag en aanbod op  

elkaar afgestemd. Het gaat daarbij om tech-

niekvrije prestatie-eisen.”

“Ik erger me trouwens wild aan uitspraken 

van politici over de kosten van de energie-

transitie. In de eerste plaats hebben we  

afspraken gemaakt in het Regeerakkoord en 

daar moeten we hard voor werken. Daar-

naast kost de energietransitie naar verwach-

ting drie tot vier miljard euro extra. Dat lijkt 

veel, maar als we kijken naar de uitgaven 

van de rijksoverheid in 2019, dan gaat er 

81,8 miljard euro naar sociale zekerheid, 

79,7 miljard naar zorg, 38,5 miljard naar on-

derwijs, cultuur en wetenschap, 10 miljard 

naar defensie en 9,5 miljard naar infrastruc-

tuur en waterstaat. Weet u dat we 4 miljard 

euro uitgeven aan roken? We moeten dus 

niet roepen dat het onbetaalbaar is!”

De meerkosten voor de energietransitie bedragen naar schatting 3 tot 4 miljard 

euro. Wanneer we naar de andere uitgaven van de Rijksoverheid kijken, dan valt 

dat erg mee.

Wanneer we kijken naar die vijf klimaatsectoren, dan blijkt de gebouwde  

omgeving met een beoogde CO2-reductie van 3,4 megaton, slechts 7 procent 

van de totale reductie-opgave te beslaan.
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Michiel Huisman: “Leer ontremmen”

“Als je ontremd bent, ben je in staat om 

meer te doen. Dan kom je tot vindingen, 

waar anderen niet opkomen”, aldus kun-

stenaar en morfoloog Michiel Huisman. 

Op een zeer humoristische wijze werden 

de aanwezigen aan het denken gezet 

over hun eigen kennis en kunde. “In de 

praktijk werkt het echter anders: hoe  

ingewikkelder het wordt, hoe groter de 

rem.”

“Lef maakt deel uit van ontremdheid. Kwali-

teit leveren we niet vanuit wat we weten, 

maar vanuit de keuzes die we maken. Mijn 

advies: kies wat je hart je ingeeft. Emotie 

speelt dus een grote rol. Je kiest vaak voor 

schoonheid, in plaats van ratio”, aldus Huis-

man. Hij vraagt zich wel af of iedere 

welstandscommissie een helder beeld van 

‘schoonheid’ heeft. “Vooral in mijn woon-

plaats Heerlen is het verschrikkelijk. Hier een 

oude foto van de monumentale gevel van 

de winkel van mijn ouders. En kijk nu: een 

lelijke witte trespagevel van Etos. Nou, al 

had ik aambeien tot in mijn nek, hier ga ik 

niet naar binnen om iets te kopen! En dat 

hebt u goedgekeurd!” Meerdere beelden 

van Heerlen worden aan de zaal getoond: 

lelijkheid in het kwadraat teistert sommige 

straten en pleinen. Rolluiken, vervuilde tres-

pa gevels en verwaarloosde blinde gevels 

komen voorbij. “Er zijn grote gaten gemaakt 

in het centrum en die zijn opgevuld met le-

lijke dozen, met in de plint winkels. Oh ja, 

de mensen moeten natuurlijk wel droog 

kunnen lopen, dus overal is er zo’n foeilelij-

ke luifel tegenaan geplakt. Ook al zou ik het 

kunnen halen, ik zou er nog niet eens te-

genaan willen piesen! Of hier, de stations-

omgeving. Daar stond je vroeger om 

vriendjes of vriendinnetjes te ontmoeten. 

Als u nu uw puberdochter van dertien daar 

achterlaat rent ze huilend achter uw auto 

aan tot in Eindhoven. Daar wil toch nie-

mand meer zijn?”

Rationele gedachten hebben volgens de 

kunstenaar te veel de overhand: kan ik het 

verantwoorden, kan ik het betalen en kan ik 

het maken? “Maar schoonheid wordt verge-

ten. Met schoonheid creëer je waarde voor 

iedereen.” Hoe het dan wel kan? Huisman 

toont uitgebreid het Maankwartier in Heer-

len. Dit gebied verbindt Heerlen-Zuid en 

Heerlen-Noord over het spoor, dat de stad 

in tweeën splitste. Er bevinden zich wonin-

gen, winkels, parkeergarages, werkplekken 

en een park. Tevens komt er een nieuw 

NS-station, met NS-winkeltjes. Wie het  

gebied doorkruist, merkt niet eens meer dat 

er een spoor onderdoor loopt. Maar Maan-

kwartier is vooral ook een kunstwerk.  

Bedacht door Michel Huisman. Want het 

mag ook mooi zijn.

Netwerken: altijd belangrijk tijdens het Jaarcongres. Vooral als buiten de zon schijnt.


