
Algemeen Overleg Bouwregelgeving commissie Wonen/Rijksdienst, 6 december 
2012. 
Inbreng Paulus Jansen, SP-fractie 
 
(inleiding) 
De Metro van 27 november kopte: “veiligheid bouwconstructies in gevaar”. Het artikel 
gaat over de voorgenomen privatisering van het bouwtoezicht. Praktijkmensen uit de 
bouw voorspellen dat als de opdrachtgever zelf verantwoordelijk wordt voor de inkoop 
van toezicht, dit aanleiding zal geven voor een neerwaartse spiraal. Anderzijds 
constateerde de VROM inspectie in een recent rapport: “Zorgelijk dat 50% van de 
gemeenten hun wettelijke taak als toezichthouder op de bestaande bouw niet als 
wezenlijk zien.” 
De SP-fractie denkt dat het bouwtoezicht, niet alleen bij nieuwe, maar misschien nog 
wel meer bij bestaande gebouwen, aan het afglijden is. Er is dus alle reden voor actie. 
En dan niet de Pavlov-reactie van liberale bewindspersonen: ik ga er niet over of ik wil 
er niet over gaan! 
 
(Ag.5 nieuwe bouwbesluit, 28325-146) 
(Ag.12 kabinetsreactie op Actal advies inzake bouwregelgeving, 32847-14) 
Voor de fundamentele herziening van het Bouwbesluit zoals aangekondigd in de brief 
van 15 december 2011 zouden wij graag een update krijgen van de beoogde koers van 
dit kabinet, na de ontvangst van een aantal adviezen die deels haaks op elkaar staan. Wij 
herkennen onze visie het best in het advies Verder na Dekker van het Expertisecentrum 
regelgeving bouw. 
Maak regels niet ingewikkelder dan nodig is voor de aard van het bouwwerk. 
Stel tegenover meer verantwoordelijkheid en flexibiliteit voor de ontwikkelaar meer 
zekerheid voor de koper en huurder van gebouwen, in de vorm van een verplichte 
verzekerde garantie als alternatief voor de Bouwbesluittoets. 
Stel voor verbouwing van bestaande gebouwen in het Bouwbesluit vergelijkbare eisen 
als voor nieuwbouw, behalve als de kosten om aan de eis te voldoen veel hoger 
uitvallen dan bij nieuwbouw. 
Verder is er behoefte aan een bouwpolitie, die voor bestaande gebouwen 
steekproefsgewijs en na signalen over risico’s toezicht houdt op de naleving van de 
wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid en gezondheid. 
 
 
(Ag.3 ventilatie nieuwbouwwoningen, 32757-43) 
(Ag.8 rapportage diepteonderzoek ventilatiesystemen nieuwbouw, 28325-140) 
Onderzoeken van BBA en RIVM hebben opnieuw aangetoond dat het ontwerp en de 
uitvoering van ventilatievoorzieningen in nieuwbouwwoningen vaak niet deugt. De 
regering zet in op vrijwillige afspraken met alle bouwpartijen, de KopStaartaanpak. 
Vragen aan de minister: 
- wordt de opleverkeuring die onderdeel is van de KopStaart aanpak algemeen 

verbindend voor alle in Nederland opgeleverde woningen?  
- Wie is die onafhankelijke partij die de effectiviteit van de KopStaart aanpak gaat 

monitoren? Kan de minister toezeggen dat consumentenorganisaties een rol krijgen 
in de begeleidingscommissie? 



- Wat gebeurt er om de ventilatiekwaliteit van de bestaande woningvoorraad, die nog 
slechter is dan bij de nieuwbouw, te verbeteren? 

 
(Ag.6, veiligheid zwembaden, 28325-149) 
Over het onderzoek naar de zwembaden heb ik maar één vraag. Terwijl een alarmerende 
29% van de onderzochte zwembaden niet voldeed aan de veiligheidseisen blijkt ook dat 
79% van de onderzochte gemeenten de toezichthoudende taak niet vervult. 
Onderschrijft de minister dat dit dramatisch is en zo ja, is hij van plan om het bij die 
constatering te laten of gaat hij daar actie op ondernemen? 
 
(Ag.7, Planbureau voor de Leefomgeving studie naar een duurzame warmtevoorziening 
in de gebouwde omgeving, 30196-179) 
Dan enkele vragen over het PBL onderzoek naar duurzame warmtevoorziening 
gebouwde omgeving: 
- is het koepelconvenant al getekend? 
- stelt het rijk nog enige eis dat in het gebied aanwezig restwarmteaanbod met 

voorrang gebruikt moet worden of wordt het vrijheid blijheid? 
- Concludeert de minister in tegenstelling tot zijn vier voorgangers dat het SP-voorstel 

om de prestatie-eis lage temperatuur media voor gebouwverwarming in het 
Bouwbesluit op te nemen een enorme verhoging van het energisch rendement van 
restwarmte en zonnewarmte kan betekenen? 

 
(kennisplatform funderingsherstel) 
Enkele honderdduizenden woningen in Nederland krijgen de komende decennia te 
maken met funderingsherstel, en bij vele duizenden is er nu al sprake van een acuut 
probleem ten gevolge van paalrot. Minister Donner heeft in reactie op de motie Jansen 
CS een ton beschikbaar gesteld voor de opstartfase van een kennisplatform. Die 
verloopt prima, maar het is volgens de SP ondenkbaar dat zo’n initiatief zichzelf binnen 
twee jaar helemaal kan bedruipen. De motie vroeg ook om cofinanciering voor vier jaar. 
Hoe denkt de minister te verzekeren dat het kennisplatform een serieuze kans krijgt om 
op eigen benen te staan? 
 
(Ag.10 rapporten NIFV over fatale woningbranden, 26956-113) 
Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor fysieke Veiligheid blijkt dat 
brandvertragers in matrassen en schuimrubberhoudend meubilair een veel voorkomende 
bron van brand kunnen wegnemen. Heeft de minister van VWS al een definitief 
standpunt bepaald over het verplicht stellen van vlamvertragers voor deze toepassingen? 
Hoe staat het met het voor 2012 aangekondigde onderzoek naar de effectiviteit van 
rookmelders? 
 
(Ag.11 actieplan  stalbranden, 33000-XIII-154) 
Het actieplan stalbranden laat zien dat met relatief eenvoudige ingrepen de risico’s sterk  
beperkt kunnen worden. Wat gaat deze minister doen met de aanbeveling om 
brandveiliger isolatiematerialen toe te passen? Ik zie ook nergens harde doelen in het 
actieplan. Waarom zijn er geen meetbare doelstellingen geformuleerd, met als stok 
achter de deur wetgeving als die niet gehaald worden? Het gaat om levende dieren, niet 
om pakken wasmiddel! 
 



(Ag.13 openstaande toezeggingen, 32757-46) 
Het Effectis rapport over brandbare isolatiematerialen kwam met een heldere 
aanbeveling: stel wettelijke eisen aan binnenwanden met brandbare isolatiematerialen 
bij gebouwen met minder zelfredzame personen. Het Overleg Platform Bouw is 
verdeeld, wat logisch is omdat daarin ook de leveranciers van brandbare 
isolatiematerialen vertegenwoordigd zijn. Dat is dus geen reden om een besluit naar 
achter te schuiven, zoals de minister nu doet. Ik overweeg op dit punt een motie. 
Volgens de minister loopt het goed met de vervanging van open verbrandingstoestellen, 
op basis van een enquête onder woningcorporaties. Vragen aan de minister: 
- Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de particuliere huurmarkt en de 

onderkant van de koopsector, want dat zijn de grootste risicocategorieën? 
- Waarom is er geen deadline gesteld voor het uiterlijke moment waarom deze 

gevaarlijke toestellen vervangen moeten zijn? 
 
(Ag.14 constructieve veiligheid metselwerk kopgevels en brandveiligheid 
woningscheidende wanden28325-150) 
De Inspectie Leefomgeving en Infrastructuur heeft onderzoek gedaan naar de reactie 
van gemeenten na de ontdekking van twee grote risico’s met betrekking tot 
brandveiligheid van woningscheidende constructies en de constructieve veiligheid van 
kopgevels bij woningen, die enkele honderdduizenden woningen raken. Ik vind de 
conclusie van het onderzoek ronduit schokkend. 
Met name de conclusie dat veel gemeenten ondanks de wetenschap  van de risico’s nog 
geen inventarisatie gemaakt hebben geeft aan dat het gemeentelijk bouwtoezicht 
verworden is tot een loze letter van de wet. De voorgenomen actie van minister Spies 
om gebouweigenaren te verplichten tot het uitvoeren van onderzoek lijkt me dan het 
absolute minimum.Wanneer wordt duidelijk of dit doorgaat? 
 
(Ag.15, lijst van vragen/antwoorden inzake wijziging Bouwbesluit 2012, 32757-45) 
Gemeenten hebben de laatste jaren meer ruimte gekregen voor gebiedsgerichte 
differentiatie van het welstandstoezicht, ze kunnen in een gebied zelfs afzien van 
welstandstoezicht. Maar door deze wijziging van het Bouwbesluit wordt de hele 
wettelijke taak welstandstoezicht geschrapt, waardoor ook in beschermde stads- en 
dorpsgezichten een afweging van de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen vervalt. Dat 
gaat ons veel te ver. Gemeenten hebben regelmatig al geen boodschap aan wettelijke 
taken. Hoe denkt de minister dan dat ze zullen omgaan met niet-wettelijke taken? 
 
 
 


