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Private kwaliteitsborging

Handhaving restauratie 
schoorsteen
In Maastricht, waar ik als toetsend constructeur van de gemeente werkzaam ben, staan veel 

constructies uit vervlogen tijden. We worden dan ook regelmatig geconfronteerd met zeer 

specifieke problemen. Het lijkt mij interessant om een recent voorval met u te delen. En om te 

bekijken hoe, na invoering van het nieuwe stelsel private kwaliteitsborging, ongelukken bij 

soortgelijke projecten zijn te voorkomen. Een collega bouwinspecteur wees me onlangs op een 

industriële schoorsteen die gedeeltelijk in de steigers stond. Zijn concrete vraag was ‘of dit mijn 

goedkeuring had?’. 

Tekst Ir. Edwin J. J. Slangen RT

Aangetroffen situatie bij de schoorsteen.



20   |   www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl |

L
aat ik eerst de situatie schetsen. De 

schoorsteen van de voormalige zuivel-

fabriek is in 1959 gebouwd. Deze heeft 

een hoogte van 45 meter, diameter bij 

de voet van 3,65 meter en is in zijn geheel op-

getrokken uit bakstenen. De fabriek zelf werd 

reeds begin jaren negentig van de twintigste 

eeuw gesloopt, waarbij de schoorsteen bleef 

staan. Als relict en landmark is de schoorsteen 

aangewezen als gemeentelijk monument. Het 

is een van de laatste tien schoorstenen van 

Maastricht. De stad die bekendstaat vanwege 

zijn vroeg industrieel verleden. Naast de 

schoorsteen werd een school gebouwd waar-

door hij nu midden op een schoolplein staat, 

enkele meters van het schoolgebouw. De 

schoorsteen is geen eigendom van de school. 

Er was een vergunning verleend voor groot  

onderhoud aan de schoorsteen, met herstel 

van het voegwerk. In de vergunning wordt als 

voorwaarde een bouwveiligheidsplan geëist. 

Maar deze is niet voor start bouw ingediend. 

Windvang

Mijn eerste vraag was: hoe zou de schoor-

steen, die na voltooien van de hulpconstruc-

ties bijna vier keer zoveel wind zou vangen als 

voorheen, stabiel zijn? Men wilde de hele con-

structie namelijk nog dichtzetten met een fijn-

mazig net (zie foto) om stofoverlast te vermij-

den. Na een telefoongesprek ontving ik de 

berekening van de steigerbouwer. Hierin ston-

den randvoorwaarden als ‘controle bestaande 

constructie valt niet binnen mijn opdracht en 

moet door derden worden verricht’, als ook 

‘de steiger ontleent zijn stabiliteit aan het  

object’. In de samenvatting van dit rapport 

kwamen deze randvoorwaarden niet terug en 

werd enkel gesteld dat de tijdelijke constructie 

sterk en stabiel genoeg is.

Mijn conclusie was dat de situatie onvoldoen-

de gecontroleerd was en bij wind de naast-

gelegen school en schoolplein niet veilig kon-

den worden geacht. Na bestudering van de 

weersverwachting bleek dat het gelukkig de 

daaropvolgende 48 uur vrijwel windstil zou zijn, 

hetgeen ontruiming van de school op dat mo-

ment overbodig maakte. Ik stelde de eis  

om binnen 24 uur een stabiliteitsbeschouwing 

te ontvangen of dat de steiger binnen 48 uur af-

gebroken moest zijn. Men koos voor het laatste.

Andere werkwijze

Als dringend advies had ik nog meegegeven 

de reserve van de stabiliteit van de originele 

schoorsteen te bepalen. Aan de hand van 

kernboringen, die onderworpen werden aan 

zowel druk- als ook trekproeven, heeft men de 

materiaaleigenschappen vastgesteld.  

Een toets van kantelveiligheid toonde aan dat 

op basis van de NEN 8700 niveau verbouw, ge-

combineerd met gevolgklasse CC2, de schoor-

steen (zonder steiger) net voldoet aan de Eu-

rocodes, maar geen extra reserves heeft. 

Uiteindelijk heeft men het herstelwerk op een 

veilige wijze uitgevoerd vanuit een bakje dat 

aan staalkabels hing, die aan de bovenzijde 

van de schoorsteen waren bevestigd. Bij wind-

kracht 6 of hoger werd niet gewerkt en werd 

het bakje neergelaten.

Kennis vloeit weg

Het probleem was dat de constructeur onvol-

doende heeft gecommuniceerd dat aanvullend 

advies noodzakelijk was en het belang hiervan 

heeft onderschat. De gemeente heeft echter 

wel snel en adequaat kunnen ingrijpen, mede 

omdat de kennis in huis was en er korte com-

municatielijnen waren.

Stel dat dit project onder de private kwaliteits-

borging zou vallen. Hoewel de ingreep volgens 

de Wabo wel een activiteit ‘bouwen’ betreft, 

blijft het toetsen van de openbare veiligheid 

(en daarmee ook het bouwveiligheidsplan) 

een taak van de gemeente en het toetsen van 

arbeidsomstandigheden een taak van de  

arbeidsinspectie. Gemeenten zijn BWT al jaren 

aan het afslanken en zullen privatisering aan-

grijpen om ook de laatste kennis weg te bezui-

nigen. Verder komt arbeidsinspectie meestal 

pas in actie indien er signalen binnenkomen 

dat er iets mis is.

Bewaking Omgevingswet

Ook kan men zich afvragen hoe een gemeente 

in sommige gevallen de omgevingsveiligheid 

moet bewaken, terwijl ze zich niet inhoudelijk 

kunnen verdiepen in bouwprojecten. 

Indien hoogbouw in stedelijk gebied wordt 

ontwikkeld, moet deze hoogbouw in elke 

bouwfase stabiel zijn omdat deze anders op 

openbaar terrein kan vallen. Stabiliteits-

elementen moeten op tijd worden aange-

bracht, betonnen kolommen moeten voldoen-

de uitgehard zijn en stabiliserende 

hulpconstructies moeten in orde zijn. 

Een ander voorbeeld is dat het veranderen van 

het stabiliteitsprincipe van bestaande  

bebouwing (verwijderen of aanpassen van  

stabiliteitswanden) de openbare veiligheid 

kan beïnvloeden. De gemeente kan de  

omgevingsveiligheid niet bewaken zonder zich 

in deze gevallen in het ontwerp te verdiepen.  

Echter, ondanks dat de gemeente over de  

omgevingsveiligheid gaat, moet een aanvra-

ger dit onderdeel ook op orde hebben, en zal 

een private kwaliteitsborger de veiligheid in  

verschillende bouwfasen moeten bewaken. 

Welke gevolgklasse?

In het geval van de schoorsteen, of het nu  

renovatie of volledige nieuwbouw was, zou 

men al vrij snel een discussie krijgen over de 

gevolgklasse. De aanvrager zal een tijdelijke 

steigerconstructie gecombineerd met een  

industrieel bouwwerk in CC1 willen indelen, 
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terwijl de gemeente het risico vanwege de 

school hoog inschat en CC2 de juiste vindt.

Verder constateren we dat op locatie vaak ge-

start wordt voordat constructieve stukken door 

de toetsende instantie zijn goedgekeurd, dan 

wel dat de start van de bouw niet gemeld 

wordt. Als dit na invoering van het private  

stelsel ook het geval is, dan is het voor een 

private partij moeilijk ‘een oogje in het zeil te 

houden’. Zou de aannemer beginnen zonder 

dit te melden, noch een gecontroleerd bouw-

veiligheidsplan dan wel goedgekeurde  

constructieadviezen te hebben, dan moet dit 

door de borger worden opgemerkt. De vergun-

ning is immers verleend. Echter, het werk terrein 

van de private borger kan het hele land bestrij-

ken. Hij zal niet preventief voor melding start 

op deze specifieke locatie gaan controleren. 

Het werkterrein van een gemeentelijk bouwin-

specteur omvat slechts een stadsdeel en hij zal 

de dagelijkse ontwikkelingen wel zien.

Handhaving

Als laatste kan gesteld worden dat, indien het 

probleem niet vooraf wordt onderkend, een 

handhaver van de gemeente het mogelijke 

probleem zal moeten opmerken. Deze is ech-

ter veelal belast met meerdere disciplines,  

zoals brandveiligheid, milieu en bestemming-

plan. Het is dan de vraag hoe snel en ade-

quaat hij een inschatting kan maken en hoe 

snel hij kan reageren. Er is dan mogelijk geen 

constructeur in het spel en hij zal deze via een 

private partij moeten inhuren.  

Daarnaast de melding dat als de schoorsteen 

geen monumentenstatus had, het groot  

onderhoud vergunningvrij was. Het voorko-

men van een ongeval zou dan, onafhankelijk 

van privatisering, volledig in handen liggen 

van gemeentelijke handhaving. 

Ook willen we nog vermelden dat dankzij de 

lobby van de gemeente Maastricht, samen 
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met 33 andere grote monumenten gemeenten, 

de rijksmonumenten en gemeentelijke  

monumenten niet onder de eerste fase van de 

invoering van het private stelsel zullen vallen. 

Als er geen juiste afstemming tussen gemeen-

te en kwaliteitsborger plaatsvindt, bestaat het 

risico dat onnodig monumentale waarden  

verloren gaan.

Conclusie

Mijn advies is om bij de inrichting van het 

nieuwe systeem voor kwaliteitsborging betref-

fende constructieve veiligheid, alle scenario’s 

van ook minder voor de hand liggende geval-

len mee te nemen. Daarnaast laat dit voor-

beeld de noodzaak zien om de resterende 

constructieve kennis bij gemeenten niet vol-

ledig af te bouwen, maar juist periodiek te 

toetsen.

Fijnmazig net.


