
  Vereniging 

  BWT Nederland 

Platform BWT Grote Gemeenten 

4 juni 2015 

Welkom bij de halfjaarlijkse bijeenkomst 

van het platform BWT grote gemeenten 

met dit keer Utrecht als gastgemeente. 
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  Vereniging  

  BWT Nederland 

10:00  Welkomstwoord Evert van Kuilenburg, gemeenteUtrecht 

10:10  “Private kwaliteitsborging bezien vanuit een andere sector”  

 dr. ir. Tetty Havinga Radboud Universiteit Nijmegen 

10:35  Discussie Private kwaliteitsborging  

10:50  “Resterende taak: Toezicht en handhaving bestaande bouw”  

 ir. Peter Ligthart, zelfstandig adviseur 

11:15  KOFFIEPAUZE 

11:30  Uitwisseling van inzichten Toezicht en handhaving bestaande bouw 

11:45  De actuele stand van het wetgevingstraject Wkb  

12:10 Hoe verder met het platform BWT grote gemeenten? 

12:30 LUNCHPAUZE 

 

 

 

Ochtendprogramma 4 juni 2015 
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  Vereniging 

  BWT Nederland 

 

 

13:30  Presentatie over het stationsgebied  

 BEGANE GROND STADSKANTOOR 

14:30  “Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in 

 het stationsgebied” door Humphrey Ramjiawan en Hans in ‘t Veld 

 gemeente Utrecht 

 DEELS IN STADSKANTOOR, DEELS OP LOCATIE 

15:30  BORREL (tot 17:00 uur) 

 in café ‘Het gegeven paard’ bij Tivoli Vredenburg  

Middagprogramma 4 juni 2015 
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  Vereniging 

  BWT Nederland 

Wkb en gevolgen voor BWT (1) 
 

 

 STAND VAN ZAKEN WETSONTWERP 

- Ontwerp Wkb op 13-5-2015 door RvM naar RvS gestuurd voor advies 

- Juli/augustus 2015 advies RvS aan RvM > aanpassingen 

- Kort na zomerreces wetsontwerp naar Tweede Kamer 

- Behandeling in Tweede Kamer in najaar 2015 

- Behandeling in Eerste Kamer rond jaarwisseling 2015 / 2016 

- Vermoedelijke invoeringsdatum Wkb voor deel Gevolgklasse 1: 1-1-2017 

- Rest Gevolgklasse 1 + Gevolgklassen 2 en 3 gefaseerd in volgende jaren 
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  Vereniging 

  BWT Nederland 

 

 FLANKEREND BELEID 

- BZK werkt met ondersteuning van iBK e.a. aan AMvB, MR, etc. 

- Ontwerp AMvB etc. beschikbaar bij behandeling wetsontwerp in 2e Kamer 

- Stuurgroep met o.a. VNG en VBWTN begeleidt het proces (maandelijks) 

- Klankbordgroep Bevoegd Gezag levert input voor Stuurgroep (VNG, 

VBWTN, COBc, Brandweer NL, FRK en incidenteel FGMG) (maandelijks) 

- iBK werkt aan voorbereiding Toelatingsorganisatie met daarin op te nemen 

de resterende taken van SBK (= CE en NMD) 

- iBK begeleidt pilots met instrumenten-in-ontwikkeling 

 

 

 

 

Wkb en gevolgen voor BWT (2) 
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  Vereniging 

  BWT Nederland 

Wkb en gevolgen voor BWT (3) 
 

 GEVOLGEN voor BWT 

- Impactanalyse VBWTN > Gevolgen voor sociaal beleid VNG en afzonderlijke 

gemeenten / omgevingsdiensten. 

- BZK laat ism iBK onderzoek doen naar financiële gevolgen Wkb voor 

gemeenten 

- Notitie iBK over gevolgen takenpakket BWT ten behoeve van opleiders 

- Toezicht en handhaving bestaande bouw – Hoe actief? Proactief? Wel/niet in 

relatie tot Wkb? (vervolg op voorgaande presentatie en discussie) 

- Hoe vanuit BWT om te gaan met monumenten / monumentale waarden? 

- Keuzes voor korte / middellange en lange termijn:   of   
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Wkb en gevolgen voor BWT (4) 
 

 KANSEN voor  

    en/of 

 

 

Wat pakken we op? Kort / Middel / Lange termijn? 

 

En wie doet dat?  Vereniging of Platform ? 

 

En hoe doen we dat?  Bestuurstaak of werkgroep? 

 

 

 

 
DENKTANK? 
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  BWT Nederland 

Hoe verder met het  
Platform BWT Grote Gemeenten? 

Gemeente > 100.000 

inwoners 
 

Omgevingsdienst incl. 

BWT > 100.000 inw. 
 

Provinciehoofdstad < 

100.000 inwoners 

 

In totaal 37 gemeenten 

en omgevingsdiensten 

+ Ver. BWT Nederland 

VERDELING VAN 

PLATFORM-

DEELNEMERS 

OVER HET LAND 
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Resultaat enquête februari 2015 
 

 OVERZICHT REACTIES (1)  

In totaal hebben 34 gemeenten e.d. gereageerd op de enquête, niet allemaal 

volledig en sommigen met vertraging, maar toch! 94 % respons! 

Voorstellen coördinatieteam kunnen rekenen op brede steun van ruime 

meerderheid tot unaniem: 

- Twee maal per jaar bijeen komen. 

- Organisatie door gastgemeente met steun en afstemming coördinatieteam. 

- Halfjaar vooraf  volgende gastgemeente en thema afspreken. 

- Bijeenkomst vooral voor managers. Vervanging door teamleiders of 

beleidsmedewerkers. Maximaal 2 personen per deelnemende organisatie. 

- Maximaal 50 personen per bijeenkomst. Voorrang voor zoveel mogelijk 

organisaties. > desnoods per organisatie slechts één persoon. 
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Resultaat enquête februari 2015 

 
  

 OVERZICHT REACTIES (2)  

Enige verdeeldheid is er over medefinanciering PBGG-bijeenkomsten vanuit 

begroting Vereniging BWT Nederland. Sommige organisaties vinden dat 

gastgemeente eigen broek moet ophouden. Er is wel begrip voor, dat dit voor 

kleinere gemeenten lastiger kan zijn dan voor hele grote. Bedrag op begroting 

VBWTN (2015: € 2.500) moet worden gezien als een reservering, waarop men 

desnoods kan terug vallen. Gastorganisatie moet dan wel lid VBWTN zijn! 

Ook over wel of niet deelnemen door Omgevingsdiensten is enige discussie, 

maar deelname door OD of RUD met BWT-taken voor een verzorgingsgebied 

met 100.000 of meer inwoners wordt wel als logisch gezien. Als zodanig staan 

nu op de lijst: ODZHZ, ODNZKG, ODRN, ODR, ODRA, ODMH en feitelijk ook 

ODdV maar daarvan hebben we geen reactie ontvangen. 
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Resultaat enquête februari 2015 
 

OVERZICHT REACTIES (3) Voorgestelde thema’s / onderwerpen: 

- kwaliteitscriteria,  

- private kwaliteitsborging,  

- taakoverheveling naar RUD ja/nee,  

- leges / bekostiging bouwtoezicht / bouwhandhaving,  

- omgevingswet,  

- bestemmingsplannen,  

- permanente educatie,  

- vraagstukken specifiek voor grote gemeenten,  

- effecten wijzigingen in de zorg op brandveiligheid woningen, 

- verwijderen van asbest(daken) in bebouwde omgeving stimuleren?  

- best practices voorlichting eigenaren (handhaving?) over problematiek

 bestaande bouw (balkons, paalfunderingen, asbest, brandveiligheid) 
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Voorstel volgende bijeenkomsten 
 

 Op basis van respons op enquête 

 

Najaar 2015  (26 november 2015) in Breda 

 Thema:  

 

Voorjaar 2016  (bijvoorbeeld 10 maart 2016) in Assen 

 Thema:  

 

Najaar 2016  (???) 

 Thema:  
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Huishoudelijke zaken 
 

Uiterlijk om 13:30 uur in entreehal begane grond s.v.p.! 

 

Lijst ingevuld met functie en telefoonnummer? 

 

Vragen, opmerkingen, ideeën naar bwtgertjan@hotmail.nl 

  

Wijziging adressen of contactpersonen idem 
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  Vereniging 

  BWT Nederland 

 

13:30  Presentatie over het stationsgebied  

 BEGANE GROND STADSKANTOOR 

14:30  “Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in 

 het stationsgebied” door Humphrey Ramjiawan en Hans in ‘t Veld 

 gemeente Utrecht 

 DEELS IN STADSKANTOOR, DEELS OP LOCATIE 

15:30  BORREL (tot 17:00 uur) 

 in café ‘Het gegeven paard’ bij Tivoli Vredenburg  

 

EN DAARNA:  

Goede reis, wel thuis en tot de volgende bijeenkomst in Breda! 

Middagprogramma 4 juni 2015 
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