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Vragen van het lid Poppe (SP) aan de
staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
over de stroomlijning en de
handhaving van het Bouwbesluit.
(Ingezonden 1 maart 2000)

1
Heeft u kennisgenomen van het
artikel «Leges: heel veel geld voor
flutwerk»1 en de dissertatie
«Bouwtoezicht en kwaliteitszorg»?2

2
Wat vindt u van de kritiek op de
kwaliteit van het bouwtoezicht,
alsmede van de hoogte van de leges
voor bouwaanvragen in relatie tot de
geleverde prestatie?

3
Welke mogelijkheden heeft de
rijksoverheid op dit moment om een
goede kwaliteit van het bouwtoezicht
en een reële tariefstelling te
bevorderen? Zouden er geen
scherpere kwaliteitseisen gesteld
moeten worden aan de wijze waarop
gemeenten bouwplannen toetsen aan
Bouwbesluit, bouwverordening en
bestemmingsplan?

4
Zou het niet wenselijk zijn om –
eventueel in samenwerking met de
VNG – een modeltabel te ontwikkelen
voor reële legestarieven voor
bouwaanvragen, gekoppeld aan een
instructie voor de wijze waarop
bouwplannen voor de verschillende

grootteklassen en functies getoetst
dienen te worden?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op
eerdere vragen terzake van het lid
Verbugt, ingezonden 1 maart 2000.

1 Cobouw, 25 februari jl.
2 «Bouwtoezicht en kwaliteitszorg; verkenning
van alternatieven voor de technische controles
door het gemeentelijk bouwtoezicht»,
dissertatie H.J. Visser (OTB), TU Delft,
8 februari 2000.

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris
Remkes (Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer). (Ontvangen 31 maart
2000)

1
Ja.

2
Burgers en marktpartijen moeten er
op kunnen vertrouwen dat gegeven
regels worden uitgevoerd en
gehandhaafd. In mijn antwoord op de
vragen van mevrouw Verbugt heb ik
reeds aangegeven hoe ik tegen de
gesignaleerde situatie bij het
bouwtoezicht aankijk. Ik kan mij
daarbij voorstellen dat er ook kritisch
gekeken wordt naar de bouwleges.

3
Het Bouw- en Woningtoezicht is in de
Woningwet uitdrukkelijk decentraal
geregeld en de bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt dan ook

primair op het lokale niveau. Op basis
van de Woningwet moeten
gemeenten bouwplannen integraal
toetsen aan het Bouwbesluit,
bestemmingsplan, redelijke eisen van
welstand en bouwverordening. De
Inspectie Volkshuisvesting heeft
voornamelijk tot taak de uitvoering in
deze te monitoren, zoals onlangs is
gebeurd in een Inspectie-onderzoek
bij een vijftigtal gemeenten. Via
bestuurlijk en ambtelijk overleg is
met de onderzochte gemeenten
bezien welke verbeteringen mogelijk
zijn. Verder is onlangs met hulp van
de rijksoverheid de Handreiking
Bouw- en Woningtoezicht van de
VNG gereed gekomen. Deze
handreiking geeft zowel bestuurlijke
als ambtelijke aanknopingspunten
voor de organisatie van het lokale
bouw- en woningtoezicht. Opgemerkt
kan worden dat de Inspectie
Volkshuisvesting het tweedelijns
toezicht vooral langs de weg van
ambtelijke en bestuurlijke
beïnvloeding moet uitoefenen. Ik zal
in de Nota Wonen voorstellen doen
om de positie van het
tweedelijnstoezicht te versterken en
terugkomen op de mogelijkheden tot
het verder bevorderen van een goede
kwaliteit van het bouwtoezicht. De
tariefstructuur van de bouwleges
zouden in de praktijk een afspiegeling
moeten zijn van de betreffende
procedures in de bouwregelgeving.
De eisen ten aanzien van een reële
tariefstelling zijn geregeld in de
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Gemeentewet die valt onder de
primaire verantwoordelijkheid van de
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Binnen het
vigerende wettelijke kader voor
legesheffing (i.c. de Gemeentewet)
kan een door de rijksoverheid
gewenste tariefstelling in
voorkomend geval slechts worden
nagestreefd door overleg met de
VNG over de door haar vastgestelde
model-Legesverordening en door
stimulerende maatregelen zoals
voorlichting. Het wettelijk kader bevat
thans geen sturingsinstrumenten
waarmee de rijksoverheid die
tariefstelling zo nodig kan afdwingen.

4
Zoals in antwoord op vraag 6 van het
lid Verbugt (TK 1999–2000, vragen,
299007720) is aangegeven, bereidt de
rijksoverheid een overleg voor met de
VNG op basis van een ambtelijk
rapport van november 1999 om te
komen tot een betere inzichtelijkheid
in de relatie tussen de prestatie die de
gemeente levert en de bouwleges die
de burger in rekening wordt gebracht.
Dat overleg betreft onder meer ook
de wenselijke gemeentelijke
tariefstelling (te hanteren
heffingsgrondslag; tariefstructuur en
-differentiatie; hoogte van de
bouwleges).
Een eventuele koppeling van de
gemeentelijke tariefstelling aan een
instructie voor de wijze waarop
verschillende categorieën
bouwplannen getoetst moeten
worden, is daarbij geen onderwerp
van overleg. Reden daarvan is dat op
grond van de Woningwet alle
bouwplannen integraal moeten
worden getoetst.
Overigens is, zoals hiervoor in het
antwoord op vraag 3 aangegeven, de
tariefstructuur in de praktijk
gekoppeld aan de procedures in de
Woningwet.
Als die worden aangepast, zoals het
geval is met de voorstellen tot
vereenvoudiging van de
vergunningsprocedure
(Kamerstukken II, 1998/1999, 26134,
nrs. 1-3) zal dit ook gevolgen hebben
voor de tariefstructuur.
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