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Het format wordt echter omgebouwd 
tot ‘richtlijn’ door een aantal inci
denten dat heeft plaatsgevonden, 
door adviezen van de Onderzoeks

raad voor Veiligheid én door het veranderen 
van de regels over dit onderwerp in het Besluit 
bouwwerken leefomgeving. Daar zijn we als 
Vereniging BWT erg blij mee. Een handreiking 
is namelijk geheel vrijblijvend, terwijl de richt
lijn zal worden aangewezen in de Omgevings
regeling onder de Omgevingswet. Aan de 
richtlijn wordt momenteel gewerkt door de 
specialisten van de gemeenten Rotterdam, 

Landelijke richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid
De Vereniging BWT Nederland is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van 

een uitgebreide handreiking Omgevingsveiligheid. Deze handreiking is 

inmiddels in een afrondende fase en bevat alle ingrediënten voor het veilig 

borgen van Bouw- en Sloopveiligheid.

Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Alphen aan 
den Rijn, Arnhem en Aboma. Vanuit deze  
organisaties zijn het beleid, de uitvoerings
regels, brieven en standaarden samen
gebracht, zodat alle gemeenten deze uniforme 
richtlijn kunnen toepassen. De richtlijn kan 
straks ook als kader worden opgenomen in 
het gemeentelijke Omgevingsplan. Dit omdat 
bouw en sloopveiligheid niet meer in het Bbl 
worden geregeld, maar lokaal moeten worden 
vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de 
richtlijn is het vergroten van de bewustwor
ding dat in een inleidend hoofdstuk is opge

nomen. Deze bewustwording is hierna  
verwoord in een beeld van het huidige en  
gewenste speelveld in de praktijk.

Speelveld in huidige praktijk

Opdrachtgever
De opdrachtgever reserveert zelden op voor
hand (extra) budget voor omgevingsveiligheid, 
ook niet voor  projecten in dichtbebouwd  
stedelijk gebied. Hij ziet zorg voor omgevings
veiligheid vaak niet als zijn taak en verant
woordelijkheid. Het zijn realisatiekosten die 
niet bijdragen aan de waarde van het gebouw 
en als verliespost op de balans drukken. Dit 
wordt zeker zo ervaren als deze kosten tijdens 
de realisatiefase pas duidelijk worden.

Architect
De architect ontwerpt op basis van een PVE. 
Het is niet gebruikelijk dat het bestek en het 
PVE iets regelen omtrent omgevingsveiligheid, 
laat staan afdoende. Projecten worden met 
een UAV of UAV GC tender aan de markt aan
geboden voor inschrijving. Een risicoanalyse 
van de realisatiefase is zelden onderdeel van 
de aanbesteding, en gunning.

Aannemer/opdrachtnemer
De aannemer moet in concurrentie het werk 
zien te bemachtigen. Als de aanbestedings
voorwaarden niet voorzien in een risicoanaly
se uitvoeringsfase en een bieding met veilig →
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heidsvoorzieningen zal de aannemer vanuit 
concurrentieoverweging de kosten in verband 
met omgevingsveiligheid niet (toereikend) in 
de bieding opnemen. Dit om het risico het 
werk niet gegund te krijgen te reduceren.
De aannemer zal na gunning binnen de begro
ting alsnog ruimte moeten zoeken voor de 
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen om 
überhaupt te kunnen bouwen of slopen. Pas 
na gunning zal hij geconfronteerd worden met 
de situatie op en rond de bouwplaats.  
Gepoogd zal worden een deel van de maatre
gelen contractueel af te wentelen op de onder
aannemers of alsnog bij de opdrachtgever te 
claimen. Deze opdrachtgever zal met beroep 
op de UAV de claim afwijzen onder verwijzing 
naar bepaling(en) met betrekking tot locatie
onderzoek voor bieding.

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag (veelal de gemeente) heeft 
vaak een maatschappelijk of economisch  
belang bij het eindresultaat (het project). Er 
kunnen echter ook andere maatschappelijke 
belangen spelen, zoals toegankelijkheid,  
bereikbaarheid, voorkomen hinder en open
baar vervoer tijdens de uitvoering. Deze belan
gen conflicteren vaak met een te accepteren 
risico.
Omgevingsveiligheid staat vaak op gespannen 
voet met bereikbaarheid en verkeersveilig
heid. Immers ruimtebeslag vanwege het 
bouwterrein heeft consequenties voor het  
gebruik van de openbare weg en zijn verkeers
deelnemers. De belangen en de veiligheid van 
derden in relatie tot het bouwen en een veilige 
verkeersafwikkeling staat voor het bevoegd 
gezag voorop en is en blijft te allen tijde een 

van haar kerntaken. Maar het borgen van deze 
taak heeft vaak te weinig aandacht. Bij de ver
gunningsaanvraag is zelden nagedacht over 
een verantwoorde en een veilige manier van 
realisatie. Het in korte termijn binnen de regu
liere procedure regelen van een veiligheids
plan lukt dan ook vaak niet. Als het mis gaat 
tijdens de uitvoering of in het verkeer en der
den daar slachtoffer zijn, staat niet de verant
woordelijk opdrachtgever of aannemer als eer
ste voor de camera, maar in de regel de 
burgemeester. Als de gemeente ook nog een 
privaat belang heeft (grondpositie of zelf op
drachtgever), is dit extra complex. Het private 
en het publieke belang conflicteren niet zel
den als het gaat om omgevingsveiligheid.

Wetgever
In het Bouwbesluit is nu in hoofdstuk 8 gede
tailleerd opgenomen waar een veiligheidsplan 
aan moet voldoen. In de consultatieversie Bbl 
komt in art. 7.8 de term ‘veiligheidsplan’ niet 
meer voor en is deze vervangen door een doel
omschrijving. Als bevoegd gezag moet je 
straks op lokaal niveau beleid ontwikkelen en 
dit in je omgevingsplan opnemen! Lokaal 
maatwerk dus. Doe je dat niet, dan kan de  
situatie ontstaan dat je na de vaststelling van 
de Omgevingswet niet meer om een veilig
heidsplan mag vragen. De vraag wanneer wel 
dan wel niet een veiligheidsplan gevraagd kan 
worden moet dus op lokaal niveau worden  
ingevuld.

Speelveld in de gewenste praktijk

Opdrachtgever
Een opdrachtgever die zich al aan het begin 

van het ontwerpproces bewust is van de im
pact van het realiseren van zijn project op de 
omgeving. En die al op voorhand goed calcu
leert en onderzoekt welke kosten omgevings
veiligheid voor zijn project gaan betekenen.

Architect
Een architect die omgevingsveiligheid mee
neemt in zijn opdracht en bij het ontwerpen 
van het project voldoende rekening houdt met 
de omgevingsfactoren tijdens de uitvoerings
fase. En een architect die in het bestek duide
lijk beschrijft wie, waar en voor welke onder
delen van de omgevingsveiligheid 
verantwoordelijk is.

Aannemer/opdrachtnemer
Een aannemer die al bij het calculeren van de 
aanneemsom de omgevingsveiligheid mee
neemt. En die onderzoekt in samenspraak met 
andere partners in het proces, zoals de  
gemeente, welke maatregelen hij nodig acht 
om het project op een verantwoord veilige  
wijze te kunnen uitvoeren.

Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag (veelal de gemeente) die 
zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden 
en op een integrale wijze kijkt naar alle aspec
ten die een relatie hebben met omgevings
veiligheid. Een gemeente die vroegtijdig de 
partijen, die betrokken zijn bij het project, aan 
tafel vraagt en hier ook duidelijk zijn rol in 
neemt. Het is tenslotte het bevoegd gezag dat 
moet kunnen beoordelen of een gebouw in 
zijn specifieke situatie veilig en verantwoord 
gerealiseerd kan worden. Je hebt immers niets 
aan een omgevingsvergunning voor een  
gebouw wat je vervolgens niet kunt realiseren.

Wetgever
Een wetgever die Omgevingsveiligheid als  
verantwoording blijft zien om het doel, de  
bewoonbaarheid van het land en de bescher
ming en verbetering van het leefmilieu, te be
reiken.

Zodra de groene versie af is, zal deze voor 
draagvlak worden besproken met diverse 
marktorganisaties, waarna hij tijdens het  
managementsymposium van 8 juni 2017 zal 
worden gepresenteerd. ←
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