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D
aarnaast zijn de workshopruimtes 

die voorheen tot 60 deelnemers kon-

den hebben teruggebracht tot 12, 

hetgeen het organiseren van het con-

gres zoals u gewend was onmogelijk maakt. 

Wel zullen we op kleinere schaal op 8 oktober 

een bijeenkomst plannen met daarbinnen de 

Activiteiten in de anderhalvemetersamenleving

De anderhalvemetersamenleving noemen sommige mensen het nieuwe 

normaal. Echter hopen wij dat dit slechts een tijdelijk noodzakelijk kwaad is. 

Onze samenleving is namelijk niet gebouwd op anderhalve meter. Dat merken 

wij ook met het voorbereiden van diverse evenementen voor de Vereniging 

BWT Nederland. Het jaarcongres dat weer gepland staat op 8 oktober 2020 is 

om die reden ook nog onzeker. In plaats van de ruim 550 deelnemers die we 

jaarlijks in De Heerlickheijd van Ermelo mogen ontvangen, zijn er met 

toepassing van de anderhalvemeterregel nog maar 110 personen welkom. En 

dat is nog inclusief organisatie en sprekers. 

ALV, aangezien die maximaal een half jaar mag 

worden uitgesteld volgens de regels. 

Ook de in september en oktober geplande 

Roadshows zijn nog niet zeker. Voor deze tien 

roadshows door het land hadden zich in het 

voorjaar al gemiddeld 60 deelnemers per lo-

catie ingeschreven. Hier hebben we eveneens 

te maken met de anderhalvemeterregel waar-

door we in Goes nog steeds welkom zijn, 

maar de Raadzaal die voorheen geschikt was 

voor 60 tot 70 personen nu is teruggebracht 

tot maximaal 13 personen. Dat dit voor een 

interactieve bijeenkomst met diverse partijen 

een erg ongelukkig laag getal is, mag duide-

lijk zijn. Om deze roadshows met meerwaarde 

te kunnen organiseren moeten we toch mini-

maal 40 tot 50 deelnemers per bijeenkomst 

kunnen ontvangen. Wij hopen dan ook dat 

tegen die tijd de maatregelen worden versoe-

peld of dat we kunnen uitwijken naar grotere 

locaties. 

Momenteel wordt wel samengewerkt met de 

Dag van de Omgevingswet die dit jaar ook niet 

fysiek, maar digitaal zal worden georganiseerd 

in de weken rond 8 oktober. Deelnemers die 

zich voor deze Dag van de Omgevingswet aan-

melden als lid van de Vereniging BWT Neder-

land kunnen tegen een gereduceerde prijs alle 

digitale sessies, lezingen en workshops gaan 

volgen.

Als vereniging hopen we dan ook dat het nieu-

we normaal snel weer abnormaal wordt, en dat 

we op een verantwoorde en veilige wijze in de 

toekomst weer dicht bij elkaar mogen komen. 

Wij houden u uiteraard via onze website op de 

hoogte van de laatste stand van zaken.Fo
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In deze editie van Bouwkwaliteit in de 

Praktijk is in het artikel over de Bruidsschat 

al ingegaan op het veiligheidsplan in relatie 

tot de Omgevingswet. Momenteel wordt 

deze Richtlijn bouw- en sloopveiligheid ge-

heel omgeschreven naar de nieuwe regels 

in de Omgevingswet met daaronder het 

Besluit bouwwerken leefomgeving. 

De aanpassingen ten opzichte van de huidi-

ge versie zijn ook behoorlijk groot, omdat 

onder de Omgevingswet ook de risicomatrix 

als indieningsvereiste zal worden opgeno-

men in de Omgevingsregeling. Tevens wordt 

er een veiligheidscoördinator verplicht bij 

bouw- en sloopprojecten met een risico 

voor de omgevingsveiligheid, geregeld in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

Maar nu de Omgevingswet is uitgesteld tot 

1 januari 2022 zullen wij de komende an-

derhalf jaar nog toetsen aan Bouwbesluit 

2012 waarop de huidige Richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid is gebaseerd. En dit Bouw-

besluit 2012 wijzigt voor de toepassing van 

de richtlijn op 1 juli 2020 ingrijpend. Dan 

wordt namelijk paragraaf 6.2 van de richt-

lijn waarin de veiligheidsafstanden staan, 

aangestuurd vanuit het Bouwbesluit waar-

door dit dus een wettelijk toetsingskader 

wordt. Het is dan ook belangrijk goed ken-

nis te hebben van de richtlijn. Deze richt-

lijn is te vinden via www.bwtinfo.nl/dos-

siers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid of 

kan gratis in gedrukte vorm worden aange-

vraagd door een mail te sturen naar  

info@bwtinfo.nl.

Veiligheidsafstanden per 1 juli in Bouwbesluit 2012


