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Z
eker de eenmalige aanvragers zullen 

wellicht verrast worden als zij plotse-

ling worden geconfronteerd met een 

ander proces. En, in het geval van 

een bouwproject in gevolgklasse 1, ook met 

een andere partij, namelijk de kwaliteitsbor-

ger. Het grootste verschil door de Omgevings-

wet in het vergunningverleningstraject zit 

hem toch wel in de knip die wordt gezet in de 

huidige activiteit bouwen onder de Wabo. De 

in de volksmond nog steeds ‘bouwvergun-

ning’ genoemde aanvraag activiteit bouwen 

onder de Wabo wordt straks een omgevings-

planactiviteitenaanvraag die wordt getoetst 

aan het – van rechtswege ontstane – omge-

Communicatie over de Wkb

Nog een kleine acht maanden en dan lijkt toch echt de Omgevingswet met 

daarbinnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen te worden ingevoerd. 

Nog maar acht maanden, die voorbij zijn voor wij er erg in hebben. Deze 

nieuwe wetgeving die de vergunningverlening behoorlijk ingrijpend wijzigt, 

vraagt om goede communicatie richting de burgers en het bedrijfsleven. 

vingsplan en een aanvraag activiteit bouwen 

die wordt getoetst aan de technische voor-

schriften uit het Besluit bouwwerken leefom-

geving (Bbl). Dit lijkt wellicht eenvoudig uit te 

leggen. Maar aan de ene kant van de knip 

staan vergunningvrij, meldingplichtig of ver-

gunningplichtig. Waarna aan de andere kant 

van die knip dezelfde drie opties kunnen 

voorkomen. Dit maakt het, zo blijkt uit wat 

oefeningen, toch echt wel complexe materie. 

Dit zal deels worden ondervangen door de 

sturing via het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

(DSO), maar ook aan de frontoffice wordt het 

straks een hele uitdaging om dit goed te kun-

nen uitleggen.

Communicatiemiddelen

Aan de bouwtechnische kant van de knip 

krijgt een deel van de aanvragers te maken 

met de meldingsplicht voor de activiteit bou-

wen, en zal er een kwaliteitsborger moeten 

worden ingeschakeld. Ook dat vraagt om goe-

de communicatie. Belangrijk is ook dat deze 

informatie niet pas aan de orde hoeft te zijn 

bij het doen van de melding, maar al bij het 

bedenken van het initiatief. Als je dan uitre-

kent dat een gemiddelde voorbereiding van 

een woningbouwproject al langer is dan acht 

maanden, dan zal er dus nu ook al moeten 

worden gecommuniceerd. Als vereniging BWT 

Nederland gaan wij samen met de VNG werken 

aan communicatiemiddelen. Er kan hier wor-

den gedacht aan standaardbrieven, stan-

daardteksten voor folders en ook instructies 

voor fysieke communicatie.

Deel uw kennis!

Is uw organisatie al bezig met het ontwikkelen 

van communicatiemiddelen rond de Omge-

vingswet en vooral rond de melding activiteit 

bouwen? Dan zouden wij het erg op prijs stel-

len als wij van deze al in ontwikkeling zijnde 

informatie gebruik kunnen maken. Wilt u mee-

denken bij het ontwikkelen van communicatie-

middelen voor burgers en bedrijven die vanuit 

de gemeente of Omgevingsdienst kunnen wor-

den aangeboden in fysieke of digitale vorm, 

dan horen wij dat graag van u. Stuur een mail 

naar wa@vereniging-bwt.nl, dan nemen wij 

graag contact met u op. 
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Door de komst van de Omgevingswet ne-

men we ook afscheid van het Bouwbesluit. 

Het huidige Bouwbesluit 2012 wordt ver-

vangen door het Besluit bouwwerken leef-

omgeving. In deze AMvB met de bouwtech-

nische voorschriften voor bouwwerken blijft 

veel gelijk aan het huidige Bouwbesluit, 

maar toch veranderen er ook heel veel za-

ken. Vooral het onderscheid tussen het 

aanschrijfniveau (hoofdstuk 3 bestaande 

bouw), het nieuwbouwniveau in hoofdstuk 

4 en hoofdstuk 5 met voorschriften bij ver-

bouw en gebruikswijziging vragen een gron-

dige aanpassing van het huidige toezicht-

protocol. Door dit onderscheid in bestaand 

niveau, nieuwbouwniveau en verbouwni-

veau zal het toezichtprotocol daarbij ook 

aan moeten gaan sluiten op het nieuwe 

handhavingsbeleid dat onder de Omge-

vingswet moet worden opgesteld. 

Als Vereniging zijn wij qua capaciteit erg 

beperkt en kunnen we dit niet alleen. Wij 

zoeken dan ook ondersteuning bij het her-

schrijven en actualiseren van het toezicht-

protocol. Dit kan tegen een marktconform 

tarief, waarbij wij ondersteuning zoeken 

van iemand die voldoende kennis heeft 

van het huidige toezichtprotocol, werk-

zaam is binnen het vakgebied en ervaring 

heeft met de praktijk van toezicht op de 

bouw. Heeft u interesse? Stuur dan een 

mail met een korte motivatie naar wa@ver-

eniging-bwt.nl. 

Oproep ondersteuning bij actualisering toezichtprotocol BWT 
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