
Beste aanwezigen,  

 

Wat ontzettend fijn dat jullie weer in grote getalen hier aanwezig zijn. Ruim 500 aanmeldingen 

mochten we ontvangen, meer dan ooit! Zou dat door de titel komen “BWT op weg naar een nieuwe 

toekomst”? Want dat is natuurlijk spannend, welke toekomst is dat en vooral het woord nieuw 

verwijst  naar het loslaten (van iets ouds. We hebben dan ook voor vandaag een dagvoorzitter die 

behalve zijn taak als ceremoniemeester ons straks ook op een heel bijzondere manier laat zien wat 

veranderen en loslaten betekent en is de toekomst een illusie of werkelijkheid 

Eerlijk gezegd denk ik dat er ook een andere aanleiding is voor de grote opkomst. Het is natuurlijk het 

jaarlijkse feestje voor bouw- en woningtoezicht. De workshops om weer helemaal bij te worden 

gepraat, het grote podium waar belangrijke grote onderwerpen worden verteld, het informele 

ontmoeten tijdens de pauzes en na afloop. Dit wil je niet missen! 

De kogel is door de kerk. De wet Private Kwaliteitsborging is aangenomen en we maken ons op voor 

een wijziging in een stelsel van toezicht en handhaving. Jammer dat er dan nu een dingetje met de 

PAS is en de  bouw stilvalt (PAS). 

Als Vereniging hebben we volgehouden dat de positie van het bevoegd gezag, wij dus, goed geregeld 

moest zijn. Dus dat niet  na oplevering  de aannemer en borger klaar zijn en de spotlight op de 

gemeente staat voor de handhaving.  Dat gaat behalve goede regels voor een deel  over vertrouwen , 

in het stelsel,  in de borger, in de aannemer, in jezelf en dat vertrouwen was niet zo groot. Hier geldt 

duidelijk dat resultaten uit het verleden weinig vertrouwen in de toekomst gaven.  Daarom is het fijn 

dat Wim Hoppenbrouwer met zijn jarenlange ervaring in private kwaliteitsborging ons iets kan 

vertellen over de relatie met het bevoegd gezag en de bouwers en hoe je het vertrouwen in elkaar 

kunt krijgen en houden.  

Uiteindelijk is er een bestuursakkoord opgesteld, met dank aan Wico, Wim Mulder, Marlijn Rekveld, 

René Schagen, Wim Kruf en Dick Bezemer die daarvoor namens de Vereniging BWT als adviseurs van 

de VNG heel veel hebben aangeleverd. Heel veel dank daarvoor! 

En nu? Eerlijk gezegd blijft het te stil. (DAVINA) Er zou nu volop in het land gewerkt moeten worden 

met proefprojecten, er zou al een Toelatingsorganisatie moeten zijn, er moet gewerkt worden aan 

instrumenten, er moeten instrumentbeheerders opstaan, de werkprocessen bij de bouwers 

veranderen maar ook bij het bevoegd gezag etc. etc. 

 Belangrijk signaal blijft de financiën. Dat sleept al jaren achter deze stelselwijziging aan. De markt die 

denkt met het verdwijnen van de leges de private borging te kunnen betalen en de gemeenten die 

eindelijk een kostendekkendheid  van meer dan 50% op de “kleine vergunningen”  krijgen.  

Mijn oproep; doe mee! Als partijen zich melden om proefprojecten te gaan draaien, ontvang ze met 

open armen. Bezoek deze link eens om de spelregels te lezen.   Per slot van rekening zou het tijd 

worden dat partijen die nu aan de lat staan voor de uitdaging om uit zichzelf te voldoen aan de wet- 

en regelgeving de handschoen oppakken! 

Het wordt allemaal wel krap, erg krap. En het kan niet zo zijn dat de wet voorrang heeft op de 

praktijk. Het is goed dat Ferdi Licher van het ministerie BZK  zo op het podium staat en al onze zorgen 

kan wegnemen.   

De titel van het congres is BWT op weg naar een nieuwe toekomst.Daar hoort geen beeld bij van een 

Seminar georganiseerd voor de markt waar 100 ambtenaren en 4 aannemers zitten, of een zaal 



gemeenteambtenaren die ook nu de wet is aangenomen er van uit gaan dat er voor hen niets gaat 

veranderen. Dit gaat over loslaten, maar beste George, loslaten terwijl het nieuwe er nog niet is, hoe 

doe je dat? 

En ondertussen zien we dat de Vereniging  nodig is als nooit te voren voor de kennis die er collectief 

in het land is over bouwtechnische maar ook heel veel inmiddels over handhaving op gebruik.  Grote 

thema’s als ondermijning, huisjesmelkers, woonoverlast, etc. En daar ook hard aan werkt. Het 

mooiste voorbeeld is het netwerk de Levende Lerende Community Handhaving.  

En natuurlijk zijn er dan ook de issues. De graadmeter is Wico op tv….onze Benno Baksteen van de 

bouw….dan is het namelijk serieus. En weer betrof het een stadion waar de bouwer door haast, door 

dubbeltje op de eerste rang, of door uitblijven van goede controles, geen idee waarom maar er 

waren allerlei redenen waarom dit wel kon gebeuren en erger nog,  toch niet gek was.  En dan blijkt 

dat de burgemeester namens BWT een handtekening zet op het formulier van de KNVB dat het 

stadion veilig is. En eigenlijk weet geen BWT daar vanaf laat staan daar ook voor aan de lat te moeten 

staan. 

En dit is de toekomst waar we ons op moeten richten. Dit zijn namelijk geen bouwfouten op dit 

moment, dit zijn gevolgen van keuzes die jaren geleden zijn gemaakt en mogelijk toen ook 

aanvaardbaar waren. Laten we dat ook niet vergeten. Het gaat om het toezicht dat kwaliteit en 

veiligheid op orde blijft. En hoe doen we dat op een goede of betere manier met de rolbewaking; 

eigenaar aan zet! 

Voor de gevels en breedplaatvloeren zijn we toe aan een onderzoeksplicht bij wet. Dat betekent dat 

eigenaren worden aangeschreven om onderzoek te doen en de resultaten in te leveren bij het 

bevoegd gezag. Die moet daar een beoordeling van maken en indien nodig handhavend optreden. 

Zoiets hadden we ook bij zwembaden, galerijflats en kun je nu verwachten voor stadions . 

Maar dat is reactief! Er is al iets gebeurd. Waarom is er niet een algemene verplichting voor elke 

eigenaar om eens in de zoveel tijd een rapport te overleggen aan het bevoegd gezag om gezondheid 

en veiligheid en misschien ook wel duurzaamheid (ben je wel CO2 neutraal?) van het gebouw aan te 

tonen. In de volksmond “de APK”genoemd. Daar zou de rol van BWT naar kunnen veranderen als het 

gaat om de rol van het bevoegd gezag en de gebouwde omgeving. 

Stikstof is op dit moment de grote verstoorder van de o zo broodnodige woningen die gebouwd 

moeten worden. En aan de andere kant, het is zoals Remkes schrijft, we hebben jaren genegeerd dat 

de natuur naar de verdoemenis gaat en ons rijk gerekend met maatregelen die niet uitgevoerd zijn 

en de vraag is of ze uitgevoerd worden. Naast het feit dat de echte crisis is in de boardroams van de 

bouwers (wss zullen de eerste ontslagen over een paar maanden gaan vallen) wordt er dan toch 

weer gekeken en misschien wel gewacht op de overheid. Welke noodwet gaat ons redden? Het zijn 

dagkoersen maar in ieder geval is duidelijk dat het kabinet de ruzie heeft bijgelegd en de oplossingen 

zowel in de veestapel als in de mobiliteit zoekt. En intern salderen mogelijk zou moeten zijn.  

Maar natuurlijk ook aan de slag met stikstofvrij bouwen! Ik zeg het niet graag maar het blijkt toch 

steeds maar weer, de bouwwereld komt pas in beweging als de portemonnee leger wordt. In 

Nederland worden Caterpillars omgebouwd naar elektrisch. Die zijn in China gebruikt bij het 

stikstofloos bouwen van het Olympisch dorp. Mijn idee, hou ze hier. De aannemer die hier in 

investeert heeft werk! En werk vult de portemonnee…. 



Wat we in ieder geval kunnen doen, in gesprek met beleidsmakers. Wat kan er afgesproken en 

afgedwongen worden. Wat is uitvoerbaar en handhaafbaar? Elektrisch rijden verplichten, een 

algemeen bbq verbod of openhaard verbod invoeren?  

We krijgen het nog druk : onze rol die blijft in de vergunningverlening, de toenemende 

handhavingsvragen op gebied van “verkeerd” gebruik en het APK instituut voor de gebouwde 

omgeving. Maak je borst maar nat en steek de borst maar vooruit, want dit kunnen alleen BWT’ers! 

En laten we de invoering Omgevingswet niet vergeten!  Gelukkig kan Bert Rademaker ons zowel op 

het podium hier als straks in de workshop de laatste stand van zaken duidelijk maken. 

Kortom de toekomst lacht ons toe! Als we kunnen loslaten. En sommigen nemen dat loslaten wel 

heel letterlijk op. Die stoppen ermee! En eentje wil ik hier graag even onder jullie aandacht brengen. 

Dat is Joop van Leeuwen, het gezicht van de constructeurs verenigd in het COBc. Joop is bijna 25 jaar 

voorzitter van deze vereniging geweest en heeft jarenlang als constructeur gewerkt in verschillende 

gemeenten. En het is een vakman pur sang! Op zijn eigen bijzondere en humoristische wijze kon hij 

ons vertellen wat er in dat vakgebied mis kan gaan!! Het COBc heeft zich verbonden met de 

Vereniging. Joop was lid van het bestuur vanuit de functie voorzitter COBc. Zijn invulling van die 

beide rollen heeft er voor gezorgd dat de relatie tussen het COBC en de Vereniging enorm is 

verbeterd en er ook in gezamenlijkheid is gewerkt aan het bestuursakkoord. Joop wordt nog groots 

uitgezwaaid op het congres van het COBc op 7 november in het mooie Almere. Het leek me goed om 

hem ook op deze plek namens jullie allemaal te bedanken voor zijn inzet. 

En dan is er nog iemand die niet meer actief deel gaat uitmaken van de nieuwe toekomst van BWT. 

En dat ben ik zelf. Sinds enige tijd ben ik de manager van de afdeling Stedelijk Beleid in Almere. Ja dat 

is zo’n afdeling die beleid maakt wat niet uitvoerbaar en handhaafbaar is.  Het zorgt er voor dat ik op 

grotere afstand sta van de ontwikkelingen in en om het BWT. En dat terwijl er zoveel staat te 

gebeuren. De vereniging heeft dan een voorzitter nodig die vanuit het vakgebied de stappen naar de 

toekomst met jullie gaat zetten. Het avontuur tegemoet!  

Daarom wil ik ook nog graag op deze plek een paar mensen bedanken. Het begint niet bij mijn ouders 

hoor…. 

Allereerst het bestuur. Het was een feest om met jullie te vergaderen. Ik heb nooit een strenge 

voorzitter hoeven zijn, het lukte altijd om binnen de tijd de onderwerpen te bespreken, er was altijd 

respect voor elkaars inbreng en we kwamen ook nog tot besluiten. Jullie hebben daar allemaal je 

eigen rol in en met elkaar was het een mooi team! Petra, Else, Laura, Jack, Roelof, Edwin en Theo 

heel erg bedankt!  

En dan degene  die ons in alle opzichten faciliteert en zorgt dat u hier bent, dat wij hier zijn, dat we 

konden lezen wat we de vorige vergadering besloten hadden, waar ik met mee kon rijden als we een 

heidag aan de andere kant van het land hadden, die vooruit dacht in onze planning en activiteiten en 

er altijd maar dan ook altijd, ondanks ook de fysieke beperkingen waar we het niet over mogen 

hebben, altijd is: Annemieke Mulder! Dank je wel Annemiek 

En een speciaal woord van dank voor. Als directeur en voorzitter ben je een tandem. En dat deden 

we goed. Ook hadden we een goede rolverdeling, good en bad cop, naieve voorzitter en slimme 

directeur, en natuurlijk draai jij de vereniging samen met Annemiek. Dank voor deze geweldige 

samenwerking die als vanzelf vanaf dag 1 goed was! 

En tot slot bedank ik natuurlijk jullie allemaal als leden van de vereniging. Met jullie steun heb ik het 

voorzitterschap kunnen invullen. Jullie inzet voor de kwaliteit in de bouw en de bestaande voorraad, 



jullie betrokkenheid bij het vak en jullie enorme verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid en 

gezondheid van de inwoners van Nederland waren voor mij de motor om het beste uit mijzelf te 

halen voor deze Vereniging. Dank jullie wel! 

 

En gelukkig valt er geen gat in het voorzitterschap! Ik ben heel erg blij dat ik jullie Else Poortvliet kan 

voorstellen als de nieuwe voorzitter van de Vereniging. Er zijn geen regilia te overhandigen dus ik kan 

haar alleen de microfoon geven om zichzelf aan jullie voor te stellen. En haar vakanties zijn een 

graadmeter hoe Else een avontuur niet uit de weg gaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 


