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Impressie achttiende jaarcongres Vereniging BWT Nederland

‘Samenwerken aan een 
nog betere kwaliteit’
Vooral heel veel blije gezichten en veel handen schudden of vuistjes geven: na een 

corona-tussenjaar mochten de deuren van de Heerlickheijd van Ermelo weer open voor 

een fysiek jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland. ‘Samenwerken aan een nog 

betere kwaliteit’ is het centrale thema. De komst van de Omgevingswet en Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen dwingt gemeenten en marktpartijen beter samen te 

werken. Immers: er komen meer verantwoordelijkheden bij de markt te liggen. De tijd 

van twijfels over het hoe en waarom ligt achter ons: hoe gaan we concreet doorpakken? 

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Jan Hagen

Dagvoorzitter Angelique Krüger richt zich tot enkele BWT’ers van de gemeente Bronckhorst op de tweede rij: “Wat hebben jullie nu toch gedaan met die Meilandjes?”  

Uw hoofdredacteur op de eerste rij schrijft zijn vingers weer blauw. 
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M
et ongeveer 330 deelnemers was 

de zaal ditmaal minder vol dan 

de vorige fysieke edities, maar 

dat had natuurlijk alles te maken 

met preventieve maatregelen rond COVID-19. 

Ze kwamen weer uit alle windstreken, van Val-

kenburg tot aan Tytsjerksteradiel. Het plenaire 

deel werd luchtig aan elkaar gepraat door dag-

voorzitter Angelique Krüger, 23 jaar lang het 

gezicht van Omroep Gelderland en sinds kort 

eigenaar van een eigen YouTube-kanaal. “Is de 

gemeente Bronckhorst aanwezig?”, vroeg de 

zelf uit Aalten afkomstige Angelique. Op de 

tweede rij bleek een flink aantal BWT’ers uit 

die gemeente present. “Wat hebben jullie toch 

gedaan met familie Meiland? Had je die niet 

moeten behouden voor de gemeente? Ze 

mochten geloof ik niet allemaal apart wonen, 

volgens het bestemmingsplan?” De reactie uit 

de tweede rij is duidelijk: iedereen wordt ge-

lijk behandeld en dit mocht toch echt niet.

Samenwerken

Hoe kunnen we samenwerken aan een nog 

betere kwaliteit? Dat was de centrale vraag 

tijdens het jaarcongres. Naast presentaties 

van voorzitter Else Poortvliet, Johan van der 

Graaf (IFV) en een duo-presentatie van Esther 

van Kooten Niekerk (VNG) en Hajé van Egmond 

(ministerie BZK), kwam special guest Robert 

Doornbos op het podium om in een wervelen-

de presentatie de link te leggen tussen Formu-

le 1-sport en samenwerking. Hij was tussen 

2004 en 2007 actief in de Formule 1 en is te-

genwoordig wekelijks in de studio bij Ziggo te 

zien om de races te analyseren. Sinds 1 okto-

ber 2021 is hij bovendien aangesteld als direc-

teur van Porsche Luxury Cars Rotterdam. Het 

nieuwe pand in de Spaanse Polder telt vijf ver-

diepingen en heeft een oppervlakte van 17.500 

vierkante meter, gevuld met Porsche, Bentley 

en Lamborghini. “Verkoop je ook occasions?”, 

klinkt het uit de zaal. Want ja, daar wil ieder-

een wel in rijden.

Robert staat op het podium met het stuur van 

een Formule 1-wagen in zijn handen: “Dit is 

een stuur met zeventig functies en een prijs-

kaartje van 40.000 pond. Door een goede sa-

menwerking met het raceteam moet de cou-

reur continu de juiste keuzes maken. Formu- 

le 1 is dan ook vooral samenwerken. Er werken 

1.100 mensen bij Red Bull Racing en die vor-

men allemaal een schakel in het huidige suc-

ces met onder meer Max Verstappen.”

Robert komt met enkele leuke anekdotes, die 

de optimale samenwerking in het Red Bull-

team weerspiegelen: “Vorig jaar juli beland-

de Max Verstappen tijdens het inrijden voor 

Robert Doornbos probeert uit te leggen hoe je als een sardientje zit ingepakt in een Formule 1-wagen. Maar zijn 

hoofdboodschap was: “Een goede samenwerking is ook in de Formule 1 een voorwaarde voor succes.”

Eindelijk weer fysiek netwerken en natuurlijk ook lekker eten!
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de Grote Prijs van Hongarije in de boarding 

langs de Hungaroring. Voorvleugel eraf, 

stuurstang van zijn wagen kapot. Max kreeg 

’m toch nog in zijn achteruit die muur uit en 

kon nog naar de grid rijden. Om de start van 

de race te halen, moesten de monteurs van 

Red Bull Racing in minder dan een kwartier 

een wonderklus klaren. Werkelijk alle be-

schikbare seconden hadden zijn reddende 

engelen nodig, maar wonderwel kregen ze de 

wagen in twaalf minuten tijd weer opgelapt. 

Uiteindelijk werd Max tweede! Een perfect 

voorbeeld van teamwork!”

Banden wisselen tijdens een pitstop: ook 

zo’n staaltje samenwerking. Wie kent niet de 

beelden van zo’n pitstop waarbij de mon-

teurs in duizelingwekkend tempo de banden 

wisselen en de wagen achteloos ook nog 

even voltanken. “De drie snelste bandenwis-

sels komen allemaal op naam van de pitcrew 

van Verstappen. Die ploeg zette in 2019 al 

een nieuw wereldrecord neer door de vier 

banden van Verstappen in een verbluffende 

1,82 seconden te verwisselen. Een toppresta-

tie van twintig man die in die tijd 36 taken 

uitvoeren, zonder bijtanken”, aldus Robert. 

Hij sloot af met de veelzeggende spreuk: “If 

things seem under control, you’re not going 
fast enough.” Waarschijnlijk zijn veel BWT’ers 

op de terugweg wel ergens geflitst vanwege 

extreem hoge snelheden…

Het middagprogramma voorzag in maar liefst achttien workshops, waarvan er twee bezocht konden worden. 

Moeilijk kiezen dus.

Voorzitter Else Poortvliet: “Samenwerking in een veranderende omgeving”

“Wat fijn dat we na anderhalf jaar tegen 

beeldschermen kletsen in een bovenka-

mer, elkaar weer kunnen zien. Als we 

hier volgend jaar hopelijk weer samenko-

men dan kunnen we hoogst waarschijn-

lijk de eerste ervaringen delen met de 

Omgevingswet en Wkb. Een goede sa-

menwerking is dan van groot belang. 

Kijk alleen al naar de Formule 1, waar ze 

binnen twee seconden alle banden wis-

selen. Dat is toch buitencategorie op het 

gebied van samenwerking.”

“Omgevingswet en Wkb vragen een goede 

samenwerking met veel partijen. Maar het 

meedoen aan proefprojecten gaat nog altijd 

niet van harte. Het is echter net als een baby 

die zijn eerste fruithapje krijgt: de eerste hap 

is vies, maar daarna went het snel. Om de 

start van nieuwe proefprojecten te versnel-

len is in november 2020 gestart met ambas-

sadeursnetwerken kwaliteitsborging. Een 

ambassadeursnetwerk bestaat uit een am-

bassadeursgemeente, een aantal omringen-

de gemeenten, aannemers en kwaliteitsbor-

gers. Het ambassadeursnetwerk zorgt ervoor 

dat er ten minste tien projecten starten, ver-

deeld over verschillende soorten gebouwen 

binnen gevolgklasse 1. We hebben nog ne-

gen maanden: ik roep nogmaals gemeenten 

en aannemers op om te oefenen!”

De voorzitter wijst ook op de vorig jaar ge-

lanceerde BWT-app: “Die mag nog wel meer 

gebruikt worden! De BWT-app maakt onder-

deel uit van een uitgebreide kennisuitwisse-

ling, in samenwerking met VNG. U kunt al-

leen vandaag al kiezen uit achttien work- 

shops in twee ronden.”

Nieuwe BWT’ers

Het vinden van nieuwe BWT’ers is eveneens 

nog een uitdaging, constateert Else Poort-

vliet: “Hoe overtuig je jongeren om voor dit 

vak te kiezen? Moeten we lokkertjes inzet-

ten? Werken met aantrekkelijke voorwaar-

den? Moeten nieuwe technieken ons vak 

interessant maken? Denk aan VR, 3D, BIM, 

drones en geo-informatie. Allemaal nieuwe 

disciplines waar we jonge mensen voor no-

dig hebben. Daarom moeten we ook samen-

werken met onderwijsinstanties en bouwbe-

drijven!”
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Johan van der Graaf: “Gebruik omgevingsplan voor verhogen bouwkwaliteit”

“Veiligheid krijgt straks onder de Omgevingswet een nog pro-

minentere plek. De Omgevingswet is een vliegwiel en de 

smeerolie binnen integraal denken. Samenwerking tussen ge-

meenten en de 25 veiligheidsregio’s moet daarom geïntensi-

veerd worden. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) kan hierin 

als kennisinstituut voor de veiligheidsregio’s samen optrekken 

met de Vereniging BWT Nederland”, zegt Johan van der 

Graaf, na bijna twintig jaar Nieman Raadgevende Ingenieurs, 

sinds april 2020 als senioronderzoeker en adviseur werkzaam 

bij het IFV.

Johan toont diverse publicaties die het IFV de laatste tijd heeft uitge-

bracht: een ‘Handreiking Bouwtechnische regels onder de Omge-

vingswet’, maar ook een ‘Handreiking voor plaatsing zonnepanelen 

in combinatie met Energie Opslag Systemen’ en de publicatie ‘Brand-

veiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertui-

gen’. Of een rapport over de ‘Rookverspreiding in woongebouwen’ 

of de ‘Veiligheidsaspecten van multifuel tankstations’. Het geeft mooi 

aan hoe het IFV betrokken is bij talrijke hedendaagse veiligheidsop-

gaven, die ook gemeenten op hun bordje krijgen. “In ieder geval 

leidt een hogere veiligheid ook tot een hogere bouwkwaliteit!”

Ruimtelijke kwaliteit

Volgens Johan kunnen we binnen het omgevingsplan straks de 

ruimtelijke kwaliteit gebruiken om de bouwkwaliteit te verhogen: 

“Dat kan nu ook al onder de huidige bestemmingsplannen en straks 

ook met het omgevingsplan. Neem bijvoorbeeld geluidsoverlast: 

waar staan we op basis van een optredende geluidsbelasting wel of 

geen wonen toe? Dat speelt met name bij de transformatie van een 

kantoorgebouw naar wonen. Volgens de verbouweisen van Bouw-

besluit 2012 is het niet verplicht om de geluidswering van de gevel 

van dergelijke gebouwen te verhogen (rechtens verkregen niveau). 

Wanneer de geluidsbelasting ter plaatse te hoog is, kan de initiatief-

nemer van een transformatie er echter wel zelf voor kiezen om de 

geluidswering van de gevel te verbeteren. Zo kan hij ervoor zorgen 

dat het geluidsniveau in de woning zodanig wordt dat er sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en wonen op die locatie 

mogelijk wel kan worden toegestaan.” 

Dezelfde uitdaging speelt bij brandveiligheid. Het Bouwbesluit en 

toekomstige Bbl stellen eisen aan de brandveiligheid om veilig vluch-

ten mogelijk te maken en brandoverslag naar belendende panden 

te voorkomen. Je kunt ervoor kiezen om in het omgevingsplan geen 

wonen toe te staan in de nabijheid van brandgevaarlijke functies. Of 

je moet extra (bouwkundige) maatregelen nemen om de brandvei-

ligheid van een woonfunctie op die plaats te verhogen. Kortom: 

maak een keuze of je ‘er wel of niet gaat zitten’ of ‘vrijwillig’ aanvul-

lende bouwtechnische voorzieningen gaat treffen.

Omgevingsplan biedt veel kansen

Johan toont als voorbeeld een appartementengebouw, dat door zijn 

ruime woonbestemming verkameren voor studentenhuisvesting mo-

gelijk maakt: “Bij studentenhuisvesting neemt de kans op geluids-

overlast voor de omgeving/buren echter toe. De oplossing: verkame-

ren alleen toestaan indien er voldoende geluidwerende voorzie- 

ningen zijn getroffen om geluidoverlast te beperken en tevens 

brandwerende voorzieningen.”

Ook passeert een energieopslagsysteem in een woonwijk de revue. 

Daarover is nog niets specifieks geregeld in Bbl, Omgevingswet of 

PGS 37 (in wording). “In het omgevingsplan kun je wel wat regelen, 

zoals de aanwezigheid van bluswater, vergunningplicht voor een om-

gevingsplanactiviteit of de maatschappelijke impact van een calami-

teit, zoals rookoverlast en dergelijke. Zo wil je ook voorkomen dat 

een bedrijfsmatige opslag te dicht naast een snelweg ligt, want bij 

brand kan dit tot gevolg hebben dat je de snelweg tijdelijk moet af-

sluiten. Hoe? Nou neem bijvoorbeeld in het omgevingsplan een plan-

regel op: ‘Een activiteit heeft, in geval van brand, vanuit het oogpunt 

van continuïteit van de samenleving, geen onaanvaardbare versto-

ring van het gebruik van vitale infrastructuur tot gevolg.’ Collectieve 

belangen moeten in evenwicht zijn met individuele belangen. En dat 

is prima in het omgevingsplan te regelen. Pak die kans dan ook! Meer 

weten? Het IFV heeft in 2020 een ‘Handreiking Bouwstenen fysieke 

veiligheid voor het omgevingsplan’ uitgebracht.”
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Ervaringen met de Wkb

“Ik ben al zestien keer gevraagd om hier het podium te beklim-

men, dus ook dit keer sta ik hier weer. Hoe staat het met de 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?” Voor bijna iedereen 

inmiddels een bekend gezicht: Hajé van Egmond, Beleidsadvi-

seur kwaliteitsborging bij het ministerie van BZK. Hij wordt op 

het podium geflankeerd door nog een bekend gezicht: Esther 

van Kooten Niekerk, kwartiermaker Wkb bij VNG en directeur 

Contakt Consulting. 

Terwijl Esther plaatsneemt in de coureursstoel op het podium – naar 

verluidt eigendom van Wico Ankersmit – geeft Hajé de stand van za-

ken rond de proefprojecen Wkb: “De invoering staat nog steeds ge-

pland op 1 juli 2022. De Tweede Kamer is akkoord en de Eerste Ka-

mer zit inmiddels in de vierde ronde met vragen. Eind van dit jaar 

wordt het advies verwacht van de Raad van State. Zo spoedig moge-

lijk daarna wordt de wet vastgesteld en gepubliceerd. Ook moet er 

een Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw worden geïnstal-

leerd. De consultatie van de ministeriële regeling is in december 

2021. Vaststelling en publicatie volgen zo spoedig mogelijk daarna. 

Het wordt al weer krap, maar het moet lukken.”

Proefprojecten

Hoe staat het inmiddels met de proefprojecten? Hajé toont een over-

zicht. Inmiddels zijn er 420 proefprojecten in 180 gemeenten gere-

gistreerd. Koplopers zijn Delft met 21 proefprojecten, Rotterdam met 

vijftien en Almere met elf proefprojecten. Het betreft vooral woning-

bouw, waarvan zeventien verbouwprojecten. Van alle proefprojec-

ten zijn er inmiddels 88 geëvalueerd. Daarvan zijn er 45 volledig vol-

gens de Wkb en gevolgklasse I verlopen. De rest betreft zogenoem- 

de ‘zij-instromers’. Dat zijn projecten die in een later stadium zijn ‘in-

gestapt’. 

Wat zijn de resultaten? Hajé: “Bij de evaluaties kwam naar voren dat 

75% het borgingsplan op tijd en volledig had ingediend. De verkla-

ring gereedmelding was bij 80% op orde, maar slechts 25% van de 

projecten wist het dossier bevoegd gezag tijdig en volledig bij het 

bevoegd gezag af te leveren. Het is even wennen, maar het gaat 

wel steeds beter.”

Nog meer cijfertjes: de helft van de geëvalueerde projecten verliep 

volgens de ‘spelregels’ en bij een kwart werden lokale risico’s vooraf 

meegegeven voor de gemeente. Tijdens de bouw is bij 10% van de 

projecten informatie opgevraagd.

“De komende maanden willen we de evaluaties gebruiken om de 

verbeterpunten beter in beeld te krijgen en de leerpunten te delen. 

Voor gemeenten geldt: geef inzicht in de lokale risico’s. En wat doet 

u als er geen verklaring binnenkomt? Hoe gaat u toezicht houden? 

En besef ook: soms is het goed een stapje terug te doen”, besluit 

Hajé.

Het gaat goed, maar het kan beter

“Ik ben positief over de aanloop naar de Wkb, maar er zijn ook aan-

dachtspunten”, zegt Esther van Kooten Niekerk, die de stoel heeft 

afgestaan aan Hajé. De taken en rol van bevoegd gezag zijn op 

orde en de effecten op de financiën zijn onderzocht en in onder-

handeling. Er komen verder geen onoverkomelijke knelpunten uit 

de proefprojecten, maar wel aandachtspunten die in de komende 

periode uitgewerkt moeten worden. En er is een werkend digitaal 

stelsel, op basisniveau. Onze ambitie ligt ook nog onverminderd op 

10% van huidige vergunningen die als integraal proefproject door-

lopen moeten zijn. Aangevuld met overige proefprojecten. Maar 

volgens de Begeleidingscommissie proefprojecten halen we die 

10% niet. Daarom richten we ons ook op onze negentien ambassa-

deursnetwerken. Daarin willen we in ieder netwerk minimaal tien 

representatieve proefprojecten met een inhoudelijke rapportage 

van lopende en afgeronde proefprojecten. De informatievoorzie-

ning moet daarbij op cruciale momenten op orde zijn. Het dossier 

bevoegd gezag is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor handha-

ving bestaande bouw. We hebben gemerkt dat dit nog wel extra 

aandacht vraagt, evenals deelleveringen en bouw- en sloopveilig-

heid.”

Volgens Esther moet er vooral op het gebied van de constructieve 

veiligheid aandacht zijn vanuit de gemeenten: “We blijven op onze 

handen zitten, tot het niet langer verantwoord is. Dan moet je als 

gemeente je rol pakken en in actie komen! En verder moeten we 

vooral veel oefenen. De middelen zijn er al, zoals een Webcollege 

Wkb met basiskennis, Challenges e-learning over inhoud van de wet 

en wat dat betekent voor de gemeenten en een serious game op 

basis van enkele praktijkcasussen e-learning. Daarnaast wil VNG met 

gemeenten werkplaatsen-Wkb inrichten waarbij informatiestromen 

in het DSO worden doorlopen. U vindt alle info op www.vng.nl en 

www.stichtingibk.nl. Wacht niet langer en ga aan de slag!”


