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M
argreet nam in 2015 het voorzit-

terschap over van Henk Beek-

huis. Margreet was toen afde-

lingshoofd Bouw- en Woning- 

toezicht van de gemeente Rotterdam. Vanuit 

haar rol in de dynamische bouwput van onze 

Nieuwe voorzitter Vereniging BWT Nederland

Tijdens het tot de laatste stoel gevulde jaarcongres van de Vereniging BWT dat 

op 10 oktober jongstleden in Ermelo plaatsvond heeft de Vereniging kennis 

mogen maken met haar nieuwe voorzitter. Margreet Schotman heeft tegenover 

500 leden van de Vereniging bij gebrek aan een officiële voorzittershamer het 

‘stokje’ overgedragen aan Else Poortvliet. 

grote havenstad zat zij ook dagelijks tot haar 

knieën in alle onderwerpen van het vakge-

bied. Margreet heeft echter in 2018 de ge-

meente Rotterdam ingeruild voor de gemeen-

te Almere als haar werkplek. Nu heeft dat 

uiteraard geen invloed op het kunnen voorzit-

ten van de Vereniging BWT Nederland, maar 

zij verliet daarmee ook het vakgebied, aange-

zien zij in Almere afdelingshoofd Stedelijk 

Beleid (Ruimtelijke Ordening) is geworden. 

Om die reden heeft Margreet vorig jaar haar 

aankomende vertrek al aangegeven en heeft 

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging BWT heeft Margreet Schotman (links) het voorzitters‘stokje’ overgedragen aan Else Poortvliet (rechts).
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Inmiddels is door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-

ties in samenwerking met de markt en het 

bevoegd gezag een aantal documenten 

ontwikkeld die zowel initiatiefnemers, 

bouwers, kwaliteitsborgers en gemeenten 

moeten ondersteunen in het uitvoeren 

van proefprojecten. Op de website van het 

Instituut bouwkwaliteit (www.stichtingibk.

nl) zijn deze documenten te vinden. 

Spelregels proefprojecten 

In het document ‘Memo spelregels proef-

projecten’ staan de randvoorwaarden en 

spelregels voor het kunnen uitvoeren van 

proefprojecten. Deze zijn afgestemd op het 

door de VNG en Minister ondertekende be-

stuursakkoord. 

Indieningsvereisten en werkwijze 

Een ander belangrijk document dat ge-

meenten ondersteunt met het uitvoeren van 

proefprojecten is het document ‘Indienings-

vereisten en werkwijze’. Dit document be-

schrijft de wijze waarop de vergunningverle-

ning van een proefproject kan worden 

uitgevoerd; passend onder de Wabo en zo 

veel mogelijk aansluitend bij de Wkb. 

Het memo beschrijft een aanpak in twee 

stappen: in de eerste stap worden de ruim-

telijke aspecten beoordeeld. Daarbij kan 

het bevoegd gezag daaruit volgende speci-

fieke risico’s ook aangeven. Dat zijn de risi-

co’s die door de Kwaliteitsborger buiten zijn 

reguliere borging in het borgingsplan moe-

ten worden opgenomen. In de tweede stap 

wordt dan het technische onderdeel (Bouw-

besluittechnische aspecten) behandeld. Bij 

deze technische stap wordt uitgegaan van 

een uitgestelde gegevensverstrekking tot-

dat het opleverdossier door de Kwaliteits-

borger wordt ingediend met alle stukken 

voor het bouwarchief. Deze stukken zullen 

dan al wel de gerealiseerde situatie moeten 

weergeven, en niet de beloofde situatie zo-

als nu bij de bouwaanvraag. Tijdens het 

proces van uitvoering van het bouwproject 

heeft de gemeente wel te allen tijde de mo-

gelijkheid om alle bouwtechnische gege-

vens, waarover ook de Kwaliteitsborger be-

schikt, op te vragen als de gemeente die op 

dat moment voor haar handhavende taak 

nodig heeft.

Digitaal platform 

Als een gemeente - met uiteraard een daar-

bij horende aanvrager, bouwer en kwali-

teitsborger - aan de slag gaat, dan dient de 

gemeente dit proefproject door te geven 

aan de VNG. Deze vereniging houdt bij wel-

ke proefprojecten er in Nederland lopen. 

Er wordt gewerkt aan een digitaal platform 
voor de proefprojecten. Maar zolang dit nog 
niet operationeel is kunnen proefprojecten 
worden aangemeld via de mail: 
jimco.drost@vng.nl of esther.van.kooten-
niekerk@vng.nl.

Proefprojecten Gevolgklasse 1 onder Wkb

Voor een bomvolle zaal poseert een groot deel van het bestuur.

het bestuur van de Vereniging BWT Nederland 

gezocht naar een nieuwe voorzitter. 

Gelukkig heeft het bestuur niet al te ver hoe-

ven zoeken, aangezien de opvolgster van Mar-

greet al jaren naast haar aan de bestuurstafel 

zit, namelijk Else Poortvliet, afdelingshoofd 

Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente 

Den Haag. Het bestuur van de Vereniging is 

dan ook erg blij dat Else deze rol van Margreet 

heeft willen overnemen. Officieel vindt de 

overdracht plaats tijdens de aankomende Al-

gemene ledenvergadering in 2020, maar gelet 

op de voor de Vereniging best roerige invoe-

ring naar de Wet kwaliteitsborging voor het 

bouwen, en het feit dat Else er met haar func-

tie dagelijks ook in Den Haag mee te maken 

heeft, is afgesproken dat Else per november 

aan de bestuurstafel het voorzitterschap zal 

gaan uitvoeren. Het officiële afscheid nemen 

van Margreet zal dan ook pas plaatsvinden 

tijdens de Algemene ledenvergadering in mei 

volgend jaar. 

Wij bedanken Margreet voor haar enorme in-

zet voor en betrokkenheid met de Vereniging, 

en wensen Else Poortvliet veel succes met 

haar nieuwe rol binnen het bestuur van de Ver-

eniging BWT Nederland.
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