
6  |  www.omgevingindepraktijk.nl  |

Impressie negentiende jaarcongres Vereniging BWT Nederland

‘Klaar voor het  
fluitsignaal’

Eindelijk weer ‘volle bak’ met bijna 550 deelnemers: na een corona-tussenjaar en 

vervolgens een fysiek congres met veiligheidshalve minder deelnemers, mochten de 

deuren van de Heerlickheijd van Ermelo dit keer eindelijk weer wijd open voor het 

jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland. ‘Klaar voor het fluitsignaal’ is het centrale 

thema. Ruim een week later blijkt het fluitje weer een half jaar in de la te kunnen. De 

inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Maar van uitstel komt 

geen afstel, dus blijft de boodschap van het congres actueel: we moeten nog een grote 

inspanning leveren om klaar te zijn voor de Omgevingswet.

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Jan Hagen
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Jaarcongres VBWTN

Met een record aantal van bijna 550 
deelnemers was de zaal eindelijk 
weer bomvol. Ze kwamen uit alle 
windstreken, van Valkenburg aan 

de Geul tot aan Noardeast-Fryslân. Het plenai-
re deel werd luchtig aan elkaar gepraat door 
dagvoorzitter Anco Ankersmit. “Ik ben de dun-
nere versie van mijn vader Wico.” Ook in 2018 
was hij al eens dagvoorzitter en blijkbaar is dat 
bevallen. “De vraag is vandaag: ben je nog 
maar net in voorbereiding, al volop in training 

of zit je nog op de reservebank? Kortom: ben je 
klaar voor het fluitsignaal?”

Samenwerken met kwaliteitsborgers

Hoe kunnen we samenwerken aan een nog 
betere kwaliteit? Dat was ook ditmaal weer de 
centrale vraag tijdens het jaarcongres. In 
plaats van een openingstoespraak door Else 
Poortvliet, voorzitter van de Vereniging BWT 
Nederland, was er ditmaal een duopresentatie 
van de voorzitter met Maurice Klaver, voorzit-

ter van de Vereniging KwaliteitsBorging Neder-
land (VKBN). Niet zonder reden, want beide 
verenigingen hebben de intentie uitgesproken 
te gaan samenwerken. 
“Een jaar geleden zei ik nog dat ik hoopte dit 
jaar weer samen te komen en dat we hoogst 
waarschijnlijk de eerste ervaringen konden 
delen met de Omgevingswet en Wkb. Een 
goede samenwerking is daarbij van groot be-
lang. Het is toch iets anders gelopen en ik 
kon niet vermoeden dat ik hier nu zou staan 
met Maurice Klaver”, aldus Else Poortvliet. 
Alvorens op de samenwerking in te gaan 
noemde Poortvliet ook het regelmatige over-
leg dat de vereniging over de Wkb heeft met 
onder meer het ministerie BZK, VNG en de 
Regiegroep Kwaliteitsborging. “Daarnaast 
hebben we afgelopen jaar weer veel georga-
niseerd, zoals het Toezichthouders en Hand-
haverscongres, een managementsymposium, 
een seminar ‘Samen slimmer ontwikkelen/
Samen slimmer bouwen’, een constructeurs-
congres, een Wkb-handleiding en nog veel 
meer.”

VAR en scheidsrechter

Klaver introduceert vervolgens de VKBN: 
“Onze vereniging bestaat uit instrumentaan-
bieders, erkende borgers en adviseurs die on-
dernemingen adviseren in het borgen van hun 
interne kwaliteit. Wij streven ernaar om met 
onze leden een optimale uitvoering van de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen te rea-
liseren. Dat doen we door kennisdelen en 
communicatie, gesprekspartner zijn voor bran-
ches en stakeholders en door aandacht voor 
opleidingen en het vergroten van het enthou-
siasme voor ons vakgebied. Ook streven we 
naar de doorontwikkeling van het stelsel, on-
der andere door ontwikkeling van risicomodel-
len voor verschillende typen bouwwerken en 
uniformiteit van de waardering voor getoetste 
prestaties.”
Klaver trekt de parallel met de scheidsrechter 
en de VAR: “De kwaliteitsborger is de 
scheidsrechter en BWT is de VAR. Die grijpt 
alleen in als de scheidsrechter een foute be-
slissing neemt of iets over het hoofd ziet. Hoe 
beter de scheidsrechter is, hoe minder de 
VAR hoeft te doen.” Volgens de VKBN-voorzit-
ter hoort hij nog vaak dat een kwaliteitsbor-
ger niet objectief is, omdat die door een 
bouwbedrijf wordt ingehuurd. En de gemeen-
te heeft geen tijd en geld om goed te contro-
leren: “Proefprojecten bieden de kans om 
echt inzicht te krijgen in elkaars werk. Pro-
beer van elkaar te leren! We kunnen bij fou-
ten naar elkaar gaan wijzen of juist samen 
naar oplossingen zoeken. Daarom is deze sa-
menwerking ook belangrijk!”

Else Poortvliet, voorzitter van de Vereniging BWT Nederland, gaf een duopresentatie met Maurice Klaver, voor-

zitter van de Vereniging KwaliteitsBorging Nederland (VKBN). Niet zonder reden, want beide verenigingen heb-

ben de intentie uitgesproken te gaan samenwerken.

Dagvoorzitter Anco Ankersmit, jawel de zoon van… Hij moest soms de nodige moeite doen de zaal rustig te krij-

gen, want ze hadden elkaar alweer zolang niet gezien.
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Richard Neerhof: “Zijn normalisatie en bouwregelgeving een ‘perfecte combi’?” 

Prof. dr. Richard Neerhof van de VU-Amsterdam ging in op ‘af-

hankelijkheid of onafhankelijkheid bij totstandkoming van 

bouwregelgeving’. Vooral de rol van de normcommissies 

kwam aan bod: deelnemers zijn meestal belanghebbenden uit 

het bedrijfsleven. Is de totstandkoming van een norm daar-

mee niet te afhankelijk van de belangen van de deelnemers?

“Het thema van deze dag is het fluitsignaal. Jullie werk is een span-

nend samenspel waar iedereen zijn rol in moet vinden. Het maken 

van de spelregels is echter ook een spel. Aan BWT en de kwaliteits-

borgers de opdracht om de bal op te zoeken”, aldus Neerhof. De 

zaal krijgt bij de opening van zijn voordracht een foto te zien van 

de ingestorte balkons van appartementencomplex Patio Sevilla in 

Maastricht in 2003. “Dit willen we dus niet. Daarom is regelgeving 

en normalisatie belangrijk.”

Normalisatie

Richard Neerhof neemt de zaal mee in een spoedcursus normalisa-

tie. “Neem een dakpan. Dan willen we weten wat zijn prestaties 

zijn en welke waarden gehaald moeten worden. Ze moeten ook 

veilig gebruikt kunnen worden in bouwwerken. Hoe zit het daarbij 

met de duurzaamheid en BENG-eisen? Om eenduidig afspraken te 

maken over de kenmerken van producten of productie- en ma-

nagementprocessen is normalisatie belangrijk. Maar ook in verband 

met afstemming daarvan op de marktvraag en/of maatschappelijke 

behoeften. Onder begeleiding van normalisatie-instituten stellen 

normcommissies normen vast voor goederen, diensten of proces-

sen. In Nederland gebeurt dat door NEN. In Europa door CEN en 

CENELEC (elektrotechniek, red.) en wereldwijd door ISO.”

Lastig is wel dat het Bouwbesluit eisen stelt aan gebouwen, en de 

Europese normen onder de CPR (Verordening bouwproducten) 

gaan over de prestaties van bouwproducten. “Dat is een complexe 

relatie: de optelsom van producten moet immers leiden tot een veilig 

bouwwerk. Onder regie van CEN zijn echter Europese normen voor 

de constructieve veiligheid van bouwwerken vastgesteld: de Euroco-

des. Dit gebeurt in opdracht van de Europese Commissie met als 

doel om schakels te leggen tussen fundamentele vereisten voor 

bouwwerken en geharmoniseerde normen voor bouwproducten. 

Die Eurocodes zijn neergelegd in NEN-EN-normen en in Bouwbesluit 

2012 en straks in Bbl wordt verwezen naar die Eurocodes.”

Hij vervolgt: “In Bouwbesluit 2012 en straks in Bbl staan de kwanti-

tatieve prestatie-eisen waaraan gebouwen moeten voldoen. Deze 

prestatie-eisen zullen bijvoorbeeld voor daken anders zijn in Fin-

land dan in Spanje, als je kijkt naar de sneeuwlast. Voor het bepa-

len van die prestaties wordt dan weer naar een Europese norm ver-

wezen. Dat wil je in heel Europa op dezelfde wijze doen. Overi- 

gens mag je ook op een andere manier dan via een norm aanto-

nen dat de prestatie wordt gehaald.”

Normcommissie

Een normcommissie heeft volgens Neerhof tot taak om de Neder-

landse inbreng bij internationale normalisatie te verzorgen en het 

opstellen van Nederlandse normen. “Een besluit wordt genomen 

met consensus van uitgebrachte stemmen van de leden. Een 

normcommissie is samengesteld uit ter zake kundige leden, die ge-

acht kunnen worden gezamenlijk bij de desbetreffende normalisa-

tie belanghebbende groeperingen te vertegenwoordigen. Deelna-

me aan besluitvorming over de norm staat echter slechts open 

voor vertegenwoordigers van belanghebbende partijen in Neder-

land, die ook bereid zijn aan de financiering bij te dragen! Dan 

dringt zich de vraag op: wie betaalt, die bepaalt?”

Neerhof vervolgt: “Het systeem is dus kwetsbaar. Maar wat bete-

kent dit uiteindelijk voor de kwaliteit van de normen? Technisch-in-

houdelijk zijn ze op zich toereikend, maar je ziet ook dat er te veel 

wordt geleund op ‘gekende oplossingen’. Ze zijn ook omvangrijk, 

complex, specialistisch en fragmentarisch. Een correcte toepassing 

vergt daardoor veel inspanning en motieven en doelen zijn soms 

niet goed kenbaar. Conclusie: de inbreng van gemeentelijk bouw- 

en woningtoezicht kan bij normalisatie in de bouw niet worden 

gemist! Overweeg daarom in normcommissies plaats te nemen!”
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Tijdens de jaarlijkse Heidag van de Vereni-
ging BWT Nederland op 18 maart 2022 in 
Utrecht hebben het bestuur van de VBWTN en 
de VKBN een eerste inhoudelijk overleg ge-
had over samenwerking. Klaver: “Samen 
staan de leden van beide verenigingen voor 
een goede bouwkwaliteit en voor uitvoerba-
re, toetsbare en handhaafbare regelgeving. 
Hoe kunnen we hierin samenwerken? Denk 
aan een gezamenlijk meldpunt als het niet 
helemaal goed gaat en ook samen de oplos-
singen delen. Daarnaast evalueren we con-
stant de werking van het stelsel vanuit onze 
rollen. En onze technische commissies kun-
nen kennis delen. Tot slot kunnen we samen-
werken op het gebied van aantrekken en op-
leiden van personeel.”

Het jaarcongres betekent ook: netwerken en lekker eten!

Het jaarcongres liet voor de tweede maal een bekende scheidsrechter op het podi-

um komen, omdat het vakgebied van deze leidsman op het veld veel overeenkom-

sten heeft met het werk van BWT. In 2016 was dit Björn Kuipers, en ditmaal Bas 

Nijhuis. “Zie het BWT als de VAR die controleert of het op het veld wel allemaal vol-

gens de regels verloopt. Durf daarbij ook te delen, daar word je beiden beter van! 

Een BWT’er werkt niet alleen, maar ik ook niet. Langs de kant staan mijn assisten-

ten die mij tijdens de wedstrijd helpen. Communicatie is dus heel belangrijk! Daar-

naast gaat het om beleving, blijf bevlogen en blijf scherp!”

Wellicht de moeilijkste opdracht tijdens het jaarcongres: welke workshop ga ik bezoeken? In zowel de eerste als tweede ronde was er keuze uit tien interessante workshops.

Hoe ze het doen, geen idee, maar het is ieder jaar mooi weer op de dag van het jaarcongres!
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Laatste stand van zaken Omgevingswet

Op het moment van schrijven is de laatste stand van zaken 

met betrekking tot de Omgevingswet alweer ingehaald door 

de actualiteit, met het uitstel naar 1 juli 2023. Maar de bood-

schap van Patricia Palmen, coördinator implementatie vergun-

ningverlening, toezicht en handhaving Omgevingswet bij de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en Wico An-

kersmit, directeur Vereniging BWT Nederland, blijft recht over-

eind staan. Haal zo veel mogelijk punaises van de weg op de 

route naar de Omgevingswet.

“Wij zijn gewend aan verandering en het wachten daarop. Ons 

werkveld blijft complex en uitdagend. Hoe kijkt de VNG naar de 

invoering van de Omgevingswet? Zijn jullie een bestuurdersvereni-

ging of kijken jullie ook naar de mensen op de werkvloer?”, wil 

Wico Ankersmit weten van Patricia Palmen.

Palmen reageert: “Wij komen veel in het land en zien hoe het pro-

ces werkt, het digitale stelsel en implementatie. Wij hebben daar 

ook veel instrumenten voor. BWT’ers zijn hierbij belangrijk, omdat 

ze contact hebben met de burgers en bedrijven om de doelstellin-

gen waar te maken.” Ankersmit wil weten hoe ze naar 1 januari 

2023 (inmiddels dus 1 juli 2023, red.) kijkt. “Dat is heel lastig. Durf 

je met elkaar in het water te springen? Is er wel water? Kunnen we 

wel zwemmen? Met pilots ontdekken we hoe dat wordt opgepakt. 

Ik zie veel parallellen met het dagelijks leven: mijn zoon gaat ook 

pas een dag van te voren leren voor een proefwerk. Veel gemeen-

ten starten ook erg laat. Er moet nog veel geoefend worden! Juist 

door te oefenen komen problemen naar voren, waar we een vang-

net voor kunnen maken. Het liefst moeten we problemen in de 

praktijk binnen 24 uur oplossen.”

Zowel Palmen als Ankersmit kijken al met spanning uit naar de 

brief van minister Hugo de Jonge (BZK) op 14 oktober naar de Eer-

ste Kamer. “Een cliffhanger”, vindt Palmen. Ankersmit denkt dat als 

de minister voor uitstel kiest in de brief, hij niet daarna nog de dis-

cussie in de Eerste Kamer gaat afwachten: “Dan wordt het ook uit-

gesteld. Als hij echter ‘ja’ zegt moeten we weer afwachten, want 

dan komt er zeker weer een discussie in de Eerste Kamer.”

Digitale stelsel

Ankersmit uit zijn zorgen (achteraf terecht…) over de voortgang 

binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). “Ik zie dagelijks 

verbeteringen, maar er zijn ook nog veel zorgen. Vooral de appli-

caties voor de documentmanagementsystemen en worfklow wer-

pen gemeenten volgens eigen zeggen weer zeven jaar terug in de 

tijd. Ze zijn daarom niet klaar voor het DSO.” Palmen herkent de 

zorgen: “VNG heeft als topprioriteit de gebruikersvriendelijkheid 

van het DSO. Maar het is en blijft een hulpmiddel. In de basis blij-

ven de procedures gelijk, maar we moeten wel aan de slag: hoe 

werkt het in deze casus?”

Ankersmit: “We kunnen banden blijven plakken, of proberen zo 

veel mogelijk punaises preventief te ruimen. We moeten flink met 

de bezem door de straat! Uiteindelijk moeten we door het DSO effi-

ciënter kunnen werken, waardoor we minder mensen nodig heb-

ben. Die kansen biedt het systeem gewoon. Er kan ook veel meer 

vergunningvrij worden gebouwd. Maar dat kunnen we ook al zon-

der de Omgevingswet regelen.” Palmen besluit: “Hoe richt ik de 

fysieke leefomgeving in? Dat begint bij vergunningverlening en 

handhaving. Met elkaar moeten we kijken hoe je dat het beste aan 

kan pakken.”
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