
Algemeen Overleg Bouwbesluit, 11 mei 2010.
Inbreng SP-fractie.

MdV,
Integratie van het Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en Sloopeisen uit de gemeentelijke 
bouwverordeningen in één Algemene Maatregel van Bestuur is door de minister en zijn 
voorgangers lang voorgesteld als een louter technische, beleidsneutrale en 
kostenneutrale operatie. 
Inmiddels is wel duidelijk dat de Kamer hiermee voor het lapje gehouden is. Het 
vereenvoudigen van regelgeving is een mooi uitgangspunt, mits dat niet ten koste gaat 
van de kwaliteit. Wat de SP-fractie betreft zou vereenvoudiging juist moeten leiden tot 
méér kwaliteit. Daar is echter geen sprake van.

Kwalijk is dat de maatschappelijke toets van de ontwerp AMvB gefrustreerd is door 
alleen een beperkt aantal insiders met geheimhoudingsplicht te laten meepraten over de 
concepten. Vindt de minister dat achteraf ook onverstandig?
Het onderstreept in ieder geval de juistheid van het besluit van de Kamer om bij 
amendement voorhang van de AMvB Bouwbesluit in de Woningwet op te nemen.
Ik zou graag uit de mond van de minister horen dat hij, zolang de wetswijziging 
inclusief het amendement de Eerste Kamer nog niet gepasseerd heeft, geen nieuwe 
grappen op dit punt gaat uithalen en dat eventuele nieuwe concepten de komende 
maanden keurig gepubliceerd worden.

Degenen die de afgelopen maanden wel naar de concepten mochten kijken waren zeer 
kritisch over het voorlopige eindresultaat. Het Overleg Platform Bouw betwijfelt in zijn 
vergadering van 16 april of de voorschriften over ventilatie, geluid, vluchten bij brand 
en de brandwerendheid en de rookklasse bij gevelelementen wel beleidsneutraal zijn 
aangepast.
Anderen zijn wat minder diplomatiek en waarschuwen dat door de nieuwe AMvB de 
kans op ongelukken door bv. koolmonoxidevergiftiging zal toenemen (Rogafa) of dat 
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen op enorme kosten gejaagd zullen worden omdat 
vluchtroutes niet meer door een verblijfsgebied mogen lopen, zonder dat dit ook maar 
een greintje extra veiligheid zal opleveren (Expertisecentrum Regelgeving Bouw). Dat 
riekt naar broddelwerk. Dat riekt naar haastwerk.

Het Expertisecentrum Regelgeving Bouw wees ons er ook op dat door de nieuwe 
AMvB vele NEN-normen qua definities niet meer aansluiten op die van het nieuwe 
Bouwbesluit. De betreffende normcommissies hebben zich daar formeel nog niet over 
kunnen buigen, omdat ze niet tot de kring van intimi behoorden die de minister 
vertrouwelijk heeft laten snuffelen aan de concepten. Is de minister met de SP-fractie 
eens dat het toch wel handig zou zijn –of moet ik zeggen: vereist is- dat op het moment 
van inwerkingtreding van de AMvB alle relevante NEN-normen zijn aangepast, dan wel 
aanpassing in procedure is.

En dan is er nog het onzalige idee om de sloopvergunning te vervangen door een 
meldingsplicht. Ongeclausuleerd, dus inclusief asbest. Hoe kan deze minister dat voor 
zijn rekening nemen? Hij weet toch net zo goed als ik dat de sloopsector bewezen heeft 
dat ze zonder een fatsoenlijk toezicht er een zootje van maakt? Dat er nu al met de 
regelmaat van de klok asbestvoorschriften aan de laars gelapt worden? Dat gemeenten, 
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als je de vergunningplicht vervangt door een meldingplicht, helemaal nooit meer komen 
kijken, omdat ze geen leges meer ontvangen?
Wil de minister op zijn geweten hebben dat het aantal asbestdoden onder bouwvakkers 
weer gaat toenemen? Ik kan me dat niet voorstellen, maar de SP-fractie vindt dit 
sowieso onacceptabel, afglijden naar derde wereldniveau. 

Volgend discussiepunt: de vervanging van bezettingsgraadklasse door de 
personenbenadering voor de eisen aan brandveiligheid. Zet dat niet de deur open voor 
gerommel met de normen, door bij indiening van het plan het aantal beoogde personen 
dat gebruik gaat maken van kritsche ruimten bewust te laag in te schatten?

Een laatste riskant element in de concept-AMvB lijkt het gebruik van het “rechtens 
verkregen niveau” als referentiewaarde bij verbouwingen. Zowel het OPB als het 
Expertisecentrum Bouw waren zeer kritisch over de door de minister gekozen 
benadering. Is de minister gevoelig voor deze argumenten en zo ja, wat gaat hij hiermee 
doen?

De SP-fractie is voorstander van uitstel van de systeemwijziging door de integratie van 
Bouwbesluit, Gebruiksbesluit en Sloopeisen in de gemeentelijke Bouwverordeningen. 
Neem daar de tijd voor en doe het transparant, zodat alle belanghebbenden en 
onafhankelijke deskundigen tijdig en voldoende kunnen reageren. Laat ook een flink 
aantal projecten bij wijze van proef via de oude en de nieuwe regels toetsten. Als dat 
nog een jaar extra kost: het zij zo. Zorgvuldigheid is ook wat waard.

Tegelijkertijd herhaal ik mijn pleidooi van het vorig algemeen overleg met de minister 
over dit onderwerp: knip de wijziging in tweeën en trek zaken die haast hebben en 
waarvoor draagvlak bestaat naar voren. Een van de onderwerpen waar volgens de SP-
fractie consensus over bestaat is de noodzaak om een tandje bij te zetten bij het 
energiezuinig maken van gebouwen. Het aanscherpen van de EPC en de isolatie-eisen 
voor de gebouwschil moet niet nóg verder naar achteren schuiven.
Ook is van groot belang dat de lat voldoende hoog gelegd wordt. De SP-fractie heeft er 
de afgelopen drie jaren tot vervelens toe op gewezen dat een isolatie-eis Rc=3,5 de lat 
nog lager legt dan het gemiddelde van de huidige praktijk. Zo’n eis slaat geen deuk in 
een pakje boter. Zie ook de reactie van Spaar het Klimaat.
Ik vraag de minister nogmaals om een eis te stellen die in lijn ligt met de 
kabinetsplannen voor Schoon & Zuinig en zal daarover, als hij niet met een flinke stap 
in onze richting komt, een motie aan de Kamer voorleggen.

Volgend punt: de toepassing van brandgevaarlijke isolatiematerialen in 
publiekstoegankelijke gebouwen, slaapvertrekken en ruimten waarin minder 
zelfredzamen verblijven. Het Efectis-rapport heeft onze ongerustheid op dit punt 
versterkt.
De SP-fractie wil nader onderzoek voor deze gebruiksfuncties, waarbij ook de effecten 
van het gebruik van brandbare isolatiematerialen in inwendige scheidingsconstructies 
meegenomen worden. Bij een uitstel van de grote AMvB in verband met de 
stelselwijziging kan dan de conclusie van het nader onderzoek worden vertaald in 
eventuele specifieke eisen op dit punt. Ik denk –in lijn met de reactie van Brandveilig 
Bouwen Nederland- dat zal blijken dat die eisen inderdaad nodig zijn.
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De Kamer heeft in het verleden de wens uitgesproken dat in gebouwen met 
balansventilatie de ramen ook open konden. De minister wil dat minimalistisch vertalen, 
in minimaal één te openen raam per vertrek in woningen en scholen. De SP-fractie vindt 
dat onvoldoende. Voor vertrekken aan twee gevels (bv. doorzonwoonkamers zou in 
beide gevels minstens een raam open moeten kunnen. En de eis zou niet alleen voor 
woningen en scholen, maar ook voor andere gebouwen met een verblijffunctie, zoals 
verpleeg- en verzorgingshuizen en gevangenissen moeten gelden.

Concluderend: neem meer tijd om de systeemwijziging van het Bouwbesluit op een 
zorgvuldige manier voor te bereiden. En trek een aantal eenvoudige verbeteringen, waar 
brede steun voor is, naar voren in een aparte kleine wijziging.
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