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nmiddels is ingezet op een gelijktijdige 

inwerkingtreding met de Omgevingswet, 

waarvan de impact op de VTH-taken ook 

erg groot is. Maar veel gemeenten weten 

nog niet wat deze impact precies gaat worden 

omdat zij nog geen keuzes hebben gemaakt 

over vergunningplicht en vergunningvrij, of 

bijvoorbeeld de speelruimte in het Omge-

vingsplan. Wat we inmiddels wel weten is dat 

Tijd om de impact te gaan bepalen

Al weer bijna vijf jaar geleden is door de Vereniging BWT Nederland met een werkgroep 

gewerkt aan het analyseren van de impact op de formatie, de rol, taken en de 

legesderving door de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit 

leverde toen een beeld op dat bij invoering van Gevolgklasse 1 van de Wkb een deel 

van de BW- taken zouden komen te vervallen. Het percentage hing hierbij echter af van 

de grootte van de gemeente, het percentage bouwaanvragen in Gevolgklasse 1, en 

vooral de wijze waarop die gemeente nog inhoudelijk toetst en toezicht houdt op 

Bouwbesluit 2012. Nu op 14 mei 2019 de Wkb is aangenomen, en gepland staat om in 

werking te treden op 1 januari 2021, zijn we niet alleen vijf jaar verder, maar is er in de 

tussentijd ook heel veel veranderd.

door de ondertekening van het Bestuursak-

koord, dat nu centraal staat bij de implemen-

tatie van de wet, duidelijk is dat de rol en ta-

ken van het bevoegd gezag toch anders 

worden dan vijf jaar geleden werd ingeschat.

Door de rol van het bevoegd gezag bij de risi-

coanalyse en het dossier bevoegd gezag, 

maar ook de nog meer repressieve rol in de 

handhaving, zullen taken veranderen, wel-

licht afnemen, maar zeker niet verdwijnen. 

Daarnaast is de vergunningactiviteit bouwen 

voor bouwwerken die onder de Wkb gaan val-

len gewijzigd naar een melding, met daar-

door een ander proces, en belangrijker nog: 

geen leges meer.

Impact opnieuw bepalen

Het is dus hoog tijd om de impact opnieuw te 

gaan bepalen! Het bestuur van de Vereniging 

BWT Nederland heeft hiervoor budget vrijge-

maakt en zal via een werkgroep, die wordt on-

dersteund door een externe projectleider, een 

nieuw impactanalysemodel gaan opstellen. 

Deze kan dan door alle gemeenten worden 

gebruikt om de impact te bepalen. In dit mo-

del wordt ook al gekeken naar de impact van 

de Omgevingswet op de VTH-taken zodat ge-

meenten die hier al keuzes in hebben ge-

maakt, ook deze impact kunnen analyseren. 

Op de website www.bwtinfo.nl, onder het dos-

sier ‘private kwaliteitsborging’, en via de 

nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden 

van deze ontwikkelingen. Zodra het im-

pactanalysemodel gereed is, zal dit uiteraard 

aan alle gemeenten beschikbaar worden ge-

steld.Wat is de impact van de Wkb op de BWT-taken? Die vraag stond ook centraal tijdens het jaarcongres.
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