
Margreet, hartelijk dank voor deze mooie woorden en de toelichting 
op ons congres. En wat jammer dat je stopt als voorzitter. Ik spreek 
namens het hele bestuur en ook namens velen in de zaal als ik zeg 
dat we je gaan missen Je vrolijkheid, je enthousiasme, je nuchtere 
opmerkingen en je kritische blik zijn nu al legendarisch.  Maar we 
gaan er vanuit dat je nog regelmatig bij dit congres aanwezig zal zijn, 
net zoals andere oud-bestuursleden die vandaag aanwezig zijn. 
 
Je hebt de geboorte van de Wet Kwaliteitsborging meegemaakt, en 
dat was me een bevalling.  Wij zullen nu ons best gaan doen om dit 
kindje groot te brengen en op te voeden. 
 
Het thema van dit congres is “BWT op weg naar een nieuwe 
toekomst” en zoals Margreet al vertelde, ik hou van reizen. En ik 
weet niet hoe het jullie vergaat, maar aan het begin van een reis 
schiet er altijd van alles door me heen: heb ik alles bij me, heb ik de 
juiste dingen ingepakt, wordt de reis wat ik er van verwacht, wie kom 
ik tegen wat gebeurt er onderweg.? Maar hoe vaker je reist, hoe 
makkelijker je in kan spelen op onverwachte gebeurtenissen en hoe 
meer je leert. Mijn eerste reis buiten Europa was in mijn 
studententijd naar Egypte. (Dat was toen best bijzonder. Gewapend 
met een Dominucsreisgids (veel beschrijving, weinig praktische tips) 
gingen we niet zo goed voorbereid op pad. En we maakten de 
klassieke fouten. Zo gingen we een tempel bezoeken in de Nijl. Je 
moest er met een bootje naar toe,  dat koste omgerekend een euro. 
Wij stapten in het bootje, betaalden netjes een euro en na een uur 
ofzo wilden we weer terug. Maar wat dacht je, de prijs voor de 
terugweg was fors omhoog gegaan. Voor 20 euro wilden ze ons 
terugvaren. Tsja.., die fout maak je maar een keer . Maar naast deze 
negatieve ervaring met creatieve schippers, stonden vele mooie 
positieve ervaringen. Vriendelijke mensen die ons uitnodigden om 
mee te eten, prachtige bezienswaardigheden, onverwachte plekken. 
 
En zulke dingen zullen wij ook op onze reis meemaken in de aanloop 
naar de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Twee 



spannende ontwikkelingen waar we ons op voorbereiden. Ook hier 
zullen we goede en minder goede ervaringen hebben. 
En ook nu is de vraag: hebben we alles bij ons . Nemen we de goede 
dingen mee, wie komen we tegen, hoe loopt het pad? Deze vragen 
gelden niet alleen voor ons als Bouw- en Woningtoezicht, maar ook 
voor de bouwers, de kwaliteitsborgers, de omwonenden en niet in de 
laatste plaats onze bestuurders . 
We zullen allemaal moeten wennen aan onze nieuwe rollen. Maar ik 
denk dat deze veranderingen nodig zijn. We zien dat de technische 
kennis in Nederland schaars is, we hebben moeite onze vacatures in 
te vullen zowel bij gemeenten als in de markt. We zullen dus moeten 
bekijken hoe we deze kennis in Nederland zo goed mogelijk in gaan 
zetten. En het zou me niets verbazen als de Wet Kwaliteitsborging 
een stimulator is voor het standaardiseren van de bouw. Het 
legoliseren van de bouw zoals professor Hennes de Ridder dit op ons 
congres een aantal jaren geleden heeft verteld. Het maken van 
gecertificeerde halffabrikaten  die op de bouwplaats in elkaar worden 
gezet. Ook goed voor de PAS-discussie om de stikstof tijdens de bouw 
te beperken. 
 
En dan de Omgevingswet. Minder regels, meer ruimte voor 
initiatieven, lokaal maatwerk, vertrouwen. Mooie ambities. In Den 
Haag, de gemeente waar ik voor werk, hebben we sinds een half jaar 
een omgevingsplan voor de Binckhorst, een industrieterrein dat 
wordt getransformeerd naar een woongebied. We merken daar 
dagelijks dat er van woorden naar daden nog een hele weg te gaan is. 
 
Er moet nog veel gebeuren voor 1-1-2021 ,  
dat hoeft niet allemaal in een keer perfect te gaan, maar we moeten 
wel op weg gaan, dus oefenen en ervaring opdoen.  
We hoeven het wiel gelukkig niet allemaal zelf uit vinden, in onze 
vereniging is veel kennis en deskundigheid om onze ervaringen te 
delen en onze bijdrage te leveren in gesprekken met VNG, BZK, 
borgers en bouwers.  



Dit doen we met een positieve  instelling, maar niet naïef. We blijven 
kritisch en waken ervoor dat het geen papieren werkelijkheid wordt, 
waar de vinkjes op de juiste plaats staan maar dit niets zegt over de 
kwaliteit van de bouw.  
 
Afsluitende zin volgt nog….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


