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Omgevingswet

Bouw- en sloopveiligheid 
in het Omgevingsplan
Onder de Omgevingswet krijgt het onderwerp bouw- en sloopveiligheid meer aandacht dan in 

de huidige regelgeving. De eerste stappen zijn inmiddels de afgelopen jaren al gezet. Maar als 

de Omgevingswet in werking treedt, komt er een aantal nieuwe onderdelen over het borgen 

van de veiligheid op en rond de bouwplaats bij. Je zou haast kunnen stellen dat het onderwerp 

een aantal ernstige incidenten en ongevallen nodig had om deze aandacht te krijgen. 

Tekst Wico Ankersmit

H
et is overigens is niet vreemd bin-

nen de bouwregelgeving dat ernsti-

ge incidenten en ongevallen tot 

aanpassingen leiden. Het zijn vooral 

de aanbevelingen van de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid geweest die de minister in be-

weging hebben gekregen. Mede naar aanlei-

ding van de genoemde incidenten is ook in 

2016 gestart met het opstellen van de ‘Lan-

delijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid’ die 

in 2018 werd gepubliceerd. Sinds 2020 is 

deze richtlijn voor een deel aangestuurd in 

Bouwbesluit 2012, waardoor de bouwveilig-

heidszone, de hijszone en het hijsgebied van 

een bouw- en sloopplaats prestatie-eisen 

werden. Een mooie eerste stap richting het 

verhogen van de borging van de veiligheid 

van bouw- en sloopplaatsen in de bouwregel-

geving.

Artikel 22.6: Specifieke zorgplicht be-

schermen omgeving bouw- en sloop-

werkzaamheden 

Degene die bouw- of sloopwerkzaamheden 

verricht en weet of redelijkerwijs kan ver-

moeden dat de werkzaamheden kunnen lei-

den tot beschadiging of belemmering van 

wegen, van in de weg gelegen werken en 

van andere roerende of onroerende zaken 

op een aangrenzend perceel of op een aan 

het bouw- of sloopterrein grenzende open-

bare weg, openbaar water of openbaar 

groen, is verplicht alle maatregelen te treffen 

die redelijkerwijs van diegene kunnen wor-

den gevraagd om die beschadiging of be-

lemmering te voorkomen of niet te laten 

voortduren.

Toelichting 

Om ongewenste situaties tijdens bouw- of 

sloopwerkzaamheden te voorkomen, moe-

ten maatregelen worden getroffen door de-

gene die de werkzaamheden verricht. Voor 

zover het daarbij gaat om maatregelen ter 

voorkoming van letsel van personen en ge-

vaar voor de veiligheid van belendingen 

wordt dat geregeld door artikel 7.15 van het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl); 

daarbij gaat het zowel om het voorkomen 

van letsel van personen op belendende per-

celen als om letsel van personen die zich on-

bevoegd op de bouwplaats bevinden. De 

veiligheid van het op de bouwplaats werkza-

me personeel valt onder de Arbeidsomstan-

dighedenwet. 

Artikel 22.6 van het omgevingsplan heeft 

betrekking op het voorkomen van beschadi-

ging of belemmering van wegen, werken 

of roerende zaken die zich in de omgeving 

van het bouw- of sloopterrein bevinden. 

Het gaat in dit artikel dus om het voorko-

men van schade, hinder en overlast en niet 

om aspecten van gezondheid en veiligheid. 

De manier waarop in de praktijk invulling 

wordt gegeven aan dit artikel, zal afhan- 

kelijk zijn van de locatie en de aanwezig-

heid van bebouwing en voorzieningen, 

zoals wegen, in de omgeving daarvan. 

Dit biedt de benodigde ruimte voor maat-

werk en legt de eerste verantwoordelijkheid 

neer bij diegene die de werkzaamheden 

uitvoert.
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Paragraaf 7.1 Bbl (enkele artikelen hieruit)

Artikel 7.4 (specifieke zorgplicht) 

Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de werkzaam-

heden tot gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de directe 

omgeving kunnen leiden, is verplicht alle maatregelen te nemen die 

redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om dat gevaar te voorko-

men of niet te laten voortduren.

Artikel 7.5a (risicomatrix) 

1. Er is een risicomatrix met een duiding van de risico’s voor de 

veiligheid die zijn verbonden aan de beoogde bouw- of sloop-

werkzaamheden. 

2. Een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in 

artikel 7.5b wordt aangesteld en een bouw- of sloopveilig-

heidsplan wordt opgesteld als de ingevulde risicomatrix daar-

toe noodzaakt.

Artikel 7.5b (veiligheid en gezondheid directe omge-

ving: veiligheidscoördinator directe omgeving)

Als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidscoördinator 

directe omgeving moet worden aangesteld, draagt degene die 

de bouw- of sloopwerkzaamheden verricht er zorg voor dat die 

coördinator: 

a. de maatregelen coördineert die bij de bouw- of sloopwerk-

zaamheden worden getroffen ter uitvoering van de artikelen 

7.15 tot en met 7.19, voor zover het maatregelen betreft om 

de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te bescher-

men in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein; 

en 

b. erop toe ziet dat: 

1°.  de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, op 

doeltreffende wijze worden getroffen; 

2°.  de werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgend 

plaatsvinden, goed op elkaar zijn afgestemd; 

3°.  er voorlichting wordt gegeven aan degenen die de bouw- 

of sloopwerkzaamheden verrichten; 

4°.  alleen bevoegde personen de directe omgeving waar de 

bouw- of sloopwerkzaamheden worden verricht, kunnen 

betreden; 

5°.  de maatregelen die worden getroffen in de directe omge-

ving van het bouw- of sloopterrein worden aangepast als 

de bouw- of sloopwerkzaamheden daartoe aanleiding ge-

ven; en 

6°.  passende maatregelen worden getroffen als niet, onjuist 

of in onvoldoende mate uitvoering wordt gegeven aan de 

onderdelen 1° tot en met 5°.

Artikel 7.15 (veiligheid in de directe omgeving) 

1. Bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden wor-

den maatregelen getroffen ter voorkoming van: 

a. letsel aan personen in de directe omgeving van het bouw- 

en sloopterrein; 

b. letsel aan personen die het bouw- en sloopterrein onbe-

voegd betreden; en 

c. gevaar voor de veiligheid van belendingen. 

2. Bij een bouw- en sloopplaats van een te bouwen of te slopen 

gebouw wordt een veiligheidsafstand vrijgehouden bepaald vol-

gens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopvei-

ligheid.

Naast de veiligheidscoördinator komt er ook 

een nieuw indieningsvereiste voor de activiteit 

bouwen: de risicomatrix. Het doel van deze 

risicomatrix is om de risico’s voor de veiligheid 

in de omgeving te onderkennen, en daarop 

passende maatregelen te nemen. Afhankelijk 

van de score uit de risicomatrix zullen maatre-

gelen getroffen moeten worden om de veilig-

heid beter te borgen.

De knip: schade, hinder en overlast

Met de komst van de Omgevingswet wordt de 

activiteit bouwen opgeknipt. Hierdoor krijgt 

een bouwinitiatief te maken met de bouwacti-
viteit die de technische kwaliteit van het 

bouwwerk regelt en met de omgevingsplanac-
tiviteit die de ruimtelijke en esthetische as-

pecten van het bouwwerk regelt. Ook de 

bouw- en sloopveiligheid krijgt te maken met 

deze schaar die bouw- en sloopveiligheid op-

knipt. Of deze keuze het er nu duidelijker en 

praktischer op maakt, is te betwijfelen. 

Een deel van de bouw- en sloopveiligheid komt 

via de bruidsschat in het omgevingsplan. Dit 

betreft de zogeheten specifieke zorgplicht voor 

het beschermen van de omgeving bouw -en 

sloopwerkzaamheden. Dit betreft artikel 22.6 
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Veiligheidscoördinator

Onder de Omgevingswet wordt naast de pres-

tatie-eis voor de veiligheidsafstanden ook de 

veiligheidscoördinator geïntroduceerd. De On-

derzoeksraad voor Veiligheid had onderzocht 

dat de veiligheid voor eenieder bij bouw- en 

sloopwerkzaamheden onvoldoende geborgd 

is. Met andere woorden: niemand voelt zich 

de verantwoordelijke als het gaat om het nale-

ven van de al geldende regels over bouw- en 

sloopveiligheid. Om dit beter te regelen komt 

er nu de verplichting om een veiligheidscoör-

dinator directe omgeving aan te stellen. Hij 

draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid 

in de directe omgeving van de bouw- en sloop-

werkzaamheden. 
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Artikel 8.3b Bkl (beoordelingsregels bouwactiviteit) 
1. Voor zover een aanvraag om een omge-

vingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit die het bouwen van 

een nieuw bouwwerk inhoudt, wordt 

de omgevingsvergunning alleen ver-

leend als aannemelijk is dat wordt vol-

daan aan de regels van hoofdstuk 4 en 

afdeling 7.1 van het Besluit bouwwer-

ken leefomgeving en de maatwerkregels 

die op grond van artikel 4.7 van dat be-

sluit in het omgevingsplan zijn gesteld. 

2. Voor zover een aanvraag om een omge-

vingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit die het verbouwen of 

het verplaatsen van een bestaand 

bouwwerk inhoudt, wordt de omge-

vingsvergunning alleen verleend als 

aannemelijk is dat wordt voldaan aan 

de regels van hoofdstuk 5 en afdeling 

7.1 van het Besluit bouwwerken leefom-

geving.

van de bruidsschat (zie kadertekst). Uit de toe-

lichting blijkt duidelijk dat dit dus alleen maar 

gaat over schade, hinder en overlast, en niet 

over aspecten van gezondheid en veiligheid. 

Het artikel staat in het omgevingsplan, maar is 

niet specifiek een omgevingsplanactiviteit. Er 

geldt daarmee ook geen vergunningplicht om 

deze maatregelen aan te tonen en geen beoor-

delingskader om er op te toetsen. Wil je als 

gemeente kunnen toetsen en beoordelen of er 

voldoende maatregelen worden getroffen, dan 

zal er op basis van dit artikel aanvullend beleid 

moeten worden vastgesteld; dan pas wordt 

een zorgplicht een regel. Dit beleid is er in de 

vorm van de Landelijke richtlijn bouw- en 

sloopveiligheid. Hierin zijn deze onderwerpen 

uitgewerkt en hierop kan een gemeente die dit 

beleid als onderdeel van het omgevingsplan 

vaststelt, toetsen en beoordelen. Als hier on-

voldoende aan wordt voldaan moet er eventu-

eel worden gehandhaafd.

De knip: gezondheid en veiligheid

Aan de andere kant van de knip zijn de veilig-

heid en gezondheid geregeld: paragraaf 7.1 

van het Besluit bouwwerken leefomgeving (zie 

kadertekst). De artikelen uit paragraaf 7.1 van 

het Bbl worden aangestuurd door de algeme-

ne beoordelingsregels voor de bouwactiviteit, 

die te vinden zijn in artikel 8.3b (zie kader-

tekst) van het Besluit kwaliteit leefomgeving 

(Bkl). Deze beoordelingsregels maken van de 

regels voor bouw- en sloopveiligheid, anders 

dan het huidige hoofdstuk 8 van het Bouwbe-

sluit 2012, een weigeringsgrond voor een ver-

gunningplichtige technische bouwactiviteit.

Artikel 8.3b geeft aan dat naast de technische 

aspecten van het Bbl een bouwactiviteit ook 

moet worden getoetst aan de voorschriften van 

afdeling 7.1 van het Bbl. Als deze daar niet aan 

voldoet, moet de vergunning worden gewei-

↘ Informatie over de auteur

  Wico Ankersmit is directeur Vereniging BWT Nederland.

gerd. Via de aanvraagvereisten voor de 

bouwactiviteit in de Omgevingsregeling wordt 

geregeld dat de gegevens en bescheiden voor 

de beoordeling van bouw- en sloopveiligheid 

aangeleverd worden bij de vergunningaan-

vraag. Wanneer een bouwactiviteit straks valt 

onder het stelsel van kwaliteitsborging moeten 

deze gegevens bij de melding worden aangele-

verd. Dit wordt nog geregeld in het besluit kwa-

liteitsborging. Het niet voldoen aan de eisen 

uit afdeling 7.1 van het Bbl voor een bouwmel-

ding betekent dan dat de melding wel is ge-

daan, maar niet mag worden uitgevoerd omdat 

niet wordt voldaan aan de regels. Bij de ver-

gunning wordt het dus een weigeringsgrond en 

bij de melding een handhavingsgrond, omdat 

een melding nu eenmaal niet kan worden ge-

weigerd. Wel kunnen na zowel de melding als 

de vergunning zo nodig maatwerkvoorschriften 

worden opgelegd aan de initiatiefnemer.

Adder onder het gras

Voorgaande geeft voor wat betreft de prakti-

sche uitvoering een probleem. Als de Omge-

vingswet in werking is, zal in de meeste geval-

len eerst de aanvraag worden ingediend voor 

de Omgevingsplanactiviteit. Met deze aan-

vraag wordt getoetst of het bouwplan op die 

plek past, esthetisch verantwoord is en verder 

voldoet aan alle onderdelen van het omge-

vingsplan. Nadat deze omgevingsplanactivi-

teitenvergunning is verleend zal de activiteit 

bouwen worden aangevraagd. En in deze acti-

viteit bouwen kan pas worden beoordeeld of 

het bouwproject veilig en gezond op die loca-

tie kan worden gerealiseerd. Dat is naar de 

mening van de VNG en de Vereniging BWT Ne-

derland te laat in het proces. 

Gaat het om een meldingsplichtig bouwwerk 

onder kwaliteitsborging, dan kan zelfs pas 

(handhavend) worden opgetreden als de uit-

voering wordt gestart omdat er geen weige-

ringsgrond aanwezig is bij een melding. De 

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid 

heeft als doel zo vroeg mogelijk in het ontwik-

kelproces te toetsen welke risico’s er zijn voor 

de omgeving van een bouw- en slooplocatie. 

Dat verhoogt de bewustwording. Uiteraard kan 

het onderwerp bouw- en sloopveiligheid in het 

vooroverleg al worden geagendeerd, maar dat 

is geen verplichte processtap. Nu, zoals voor-

gesteld, de bouw- en sloopveiligheid pas for-

meel aan bod komen nadat het gehele ruimte-

lijke aspect al is getoetst, kan dit voor veel 

frustratie en kosten gaan zorgen. Beter ge-

borgd in regelgeving betekent in dit geval dus 

niet ook direct dat het duidelijker geborgd is.

In een brief vanuit de VNG en de Vereniging BWT 

Nederland aan het Ministerie van BZK is er voor 

de zomer op aangedrongen de bouw- en sloop-

veiligheid eenduidig te regelen aan de kant van 

de omgevingsplanactiviteit; vooralsnog is ondui-

delijk of hier gehoor aan wordt gegeven.

Het Ministerie van BZK heeft een infoblad  
‘veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloop-
werkzaamheden’ gepubliceerd dat ook te vin-
den is op www.bwtinfo.nl.
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