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Nieuwsbrief BWTapp – april 2021 
 
Nieuwe aanmeldingen 
De BWT-app groeit elke week verder! Elke week komen er weer nieuwe aanmeldingen binnen; de afgelopen 
weken hebben we er weer 14 nieuwe deelnemers bij. Van harte welkom! Heb je ook nog enthousiaste 
collega’s? Nodig ze uit om zich ook aan te melden. 
 
Er zijn ook nog veel collega’s (meer dan 100!) die zich al eerder hebben aangemeld en ook al inloggegevens 
hebben ontvangen, maar die de app nog niet hebben geactiveerd. Ook die worden nadrukkelijk uitgenodigd 
om zich ook aan te melden. Ben je je inloggegevens kwijt of wil je ze nog een keer ontvangen, stuur dan een 
mailtje naar aw@vereniging-bwt.nl of info@bwtinfo.nl. Ook voor nieuwe aanmeldingen mag dit uiteraard.  
 

Alleen samen brengen we de BWTapp naar een hoger niveau! 
 

Alleen voor ambtenaren 
De Vereniging BWT stelt de app beschikbaar voor een besloten groep van toetsers, toezichthouders, 
handhavers, juristen van het bevoegd gezag (o.a. gemeenten en omgevingsdiensten) die belast zijn met bouw- 
en woningtoezicht. We willen jullie daarom dringend vragen om alleen je werkmail te gebruiken. Dat zullen we 
ook regelmatig checken.  
We krijgen nog wel eens vragen van collega’s die werkzaam zijn bij detacheringsbureaus of ZZP-ers die ook 
graag willen deelnemen aan de BWTapp. Dat snappen we goed, maar het kan alleen wanneer iemand 
werkzaam is bij een opdrachtgever, zoals de gemeente, omgevingsdienst, provincie, etc. Dan kun je via je 
werkmail van de opdrachtgever daar gebruik van maken. Op andere manier is het helaas niet mogelijk. Dat 
doen we vanwege de gedachte achter de app (vóór een dóór ambtenaren BWT) en het in beslotenheid kunnen 
delen van gegevens met elkaar.  
 
Laat je zien! Vul je profiel aan…  
We willen vragen om vooral je profiel aan te vullen. Het is toch wel zo prettig om te zien met wie je samen in 
een app-groep zit. Dat maakt het persoonlijker, vriendelijker en laagdrempelig. Anderen kunnen zien wie je 
bent, bij welke organisatie je werkt en welke specialismen je hebt. Zo kun je elkaar ook makkelijk vinden. Een 
van de belangrijkste gedachten achter deze app; dat we samen slimmer worden, elkaar vragen kunnen stellen, 
tips en adviezen kunnen geven en het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Zeker in deze digitale tijden een 
prettige gedachte, toch. Dus gooi de schroom van je af en laat je zien! J.  
 
Help je mee? Nieuwe vragen vanuit het netwerk… 
De afgelopen weken zijn er nieuwe vragen toegevoegd in de BWTapp. 
Help je collega’s een handje en geef een reactie als jij een antwoord weet. 
Of stel je eigen vraag. Om jullie nog even extra te prikkelen volgen 
hieronder enkele vragen uit de BWT-app. De vragen kun je uiteraard 
vinden in de BWT-app en daar kun je ook je antwoorden kwijt.  
 
 

Wkb Met de invoering van de Wkb vervalt de taak om vooraf vergunning te 
verlenen en toe te zien op de naleving van vergunning. Een 
kwaliteitsborger neemt deze taak van u over. U blijft echter bevoegd 
gezag en de bevoegdheid om toe te zien op de naleving blijft bestaan. 
Komen er signalen binnen van niet-naleving – of doet u zelf 
waarnemingen – dan zult u daarmee aan de slag moeten.  
 
Hoe gaat u hiermee om? Heeft u al ervaringen in proefprojecten? Of 
wellicht kan eventueel handhavingsbeleid op het gebied van 
vergunningvrij bouwen als voorbeeld dienen?  

Hajé van Egmond 

Wkb Welke gemeenten in het zuiden (Limburg/Noord Brabant) zijn al bezig 
met proefprojecten Kwaliteitsborging? 

Hans van de Winkel 

Mantelzorg en 
staken gebruik. 
Terugbrengen in 
oude staat. 

Er is in een bestaand pand een mantelzorg unit gemaakt. De mantelzorg is 
gestaakt. Echter in de BAG en WOZ zijn dit nog aparte verblijfsobjecten. 
Ook is er een apart huisnummer toegekend. Hoe is dit terug te brengen in 
de oorspronkelijke staat?  

Richard Braat 
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Woonoverlast 
en vervallen 
panden 

Help jij mee om deze lijst aan te vullen? Voor de aanpak van vervallen 
panden zijn door allerlei gemeenten al beleid en plannen van aanpak 
geschreven. Ik heb een lijstje gemaakt met voorbeelden.  

Anton Wolthuis 

Afvalscheiding 
tijdens sloop 

Hoe gaan jullie om met afvalscheiding tijdens sloop? Vanuit het ministerie 
van BZK is men aan het onderzoeken of de bouwregelgeving moet 
worden aangepast m.b.t fractiescheiding van bouw- en sloopafval. Zijn er 
onder ons BWT-ers die hier ervaring mee hebben en zich hier wel eens 
mee bezig houden?  

Wico Ankersmit 

Optoppen en 
bebouwd 
rekenen 

Wie helpt bij de vraag van Dick Drijver, constructeur bij de gemeente 
Groningen. Zijn vraag staat al wat langer open. Er is een gebouw in een 
stad van 2 hoog. Daar worden nog 2 bouwlagen bij opgebouwd. Wanneer 
mag je nu bebouwd rekenen?  

Dick Drijver 

Stoken 
houtkachels 

Een andere vraag stond nog open van Martijn Luiken van de gemeente 
Westerveld. Weliswaar wordt er nu minder hout gestookt nu het mooie 
weer er aan komt, maar we zijn ook meer thuis en vaker buiten, dus we 
ruiken het ook sterker. Maar hoe zit het nu met de overlast van 
houtkachels en hoe moet daar mee om worden gegaan? Wie heeft hier 
ervaring mee?  

Martijn Luiken 

 
Nieuwsgroepen/leernetwerken 
In bijna alle nieuwsgroepen zijn nieuwe berichten geplaatst en die kun je 
lezen in de BWTapp.  
 
Er is ook een nieuwe nieuwsgroep aangemaakt:  

Bouw- en sloopveiligheid Nieuwsgroep/leernetwerk waar je al je vragen kwijt 
omtrent veiligheid tijdens het bouwen en slopen.  

 
Wat houdt jou bezig? Je kunt natuurlijk jouw vraag altijd stellen in het 
“Forum”. Die vragen krijgt iedereen binnen de BWTapp te zien. En denk je 
dat er voor jouw specialisme ook voldoende belangstelling is om een nieuwsgroep te starten, dan kunnen we 
deze ook toevoegen. Geef ons maar aan welke nieuwsgroep je mist en we gaan voor je kijken of we hem toe 
kunnen voegen.  
 
UITGELICHT  
Huisjesmelkers: Gebrekkige woonkwaliteit, verhuurders en wat daar aan te doen.  
 
We geven elke maand extra aandacht aan een onderwerp dat bij 
meer gemeenten leeft. Afgelopen najaar kwam Rotterdam in het 
nieuws met een nieuw actieplan met 25 punten om slecht 
verhuurderschap aan te pakken. De gemeente Groningen zoekt de 
oplossing in een combinatie van verhuurdersvergunningen, 
verordeningen en ruimtelijke regels.  En in Den Haag werken ze al 
jaren met de Pand Brigade.  
 
Er zijn meer gemeenten die last hebben van verhuurders die zich 
niet of slecht aan de regels houden. Dat heeft gevolgen voor de woonkwaliteit, veiligheid, uitstraling en 
leefbaarheid in een wijk en stad. Er lopen verschillende pilots bij gemeenten en die zijn verzameld op een 
website over goed verhuurderschap vanuit het Rijk. Gemeenten zoeken wat de mogelijkheden zijn en welke 
middelen je kunt inzetten. Daar wordt verschillend mee omgegaan en er lopen meerdere pilots in het land.  
 
Naar aanleiding van oproepen van onder meer Groningen, Tilburg, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en andere 
gemeenten willen we deze ervaringen graag delen en hier een netwerk van maken om kennis en ervaringen uit 
te wisselen. Meld je aan in de BWTapp als dit ook bij jouw gemeenten speelt of als je hier mee over wilt weten. 
We zullen uiteraard ook de voorbeelden uit meerdere gemeenten met jullie delen en toelichten in de komende 
weken.  
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Toezicht en duurzaamheid van monumenten  
Het Platform Monumententoezicht kwam woensdag 24 maart jl. virtueel bijeen voor een bijeenkomst over 
‘Toezicht en verduurzaming monumenten’. Aan de orde kwamen zaken als de positie van de gemeente 
(bevorderen verduurzaming; behoud erfgoedwaarden), de juridische aspecten van toezicht op beide 
onderwerpen (nu en na inwerkingtreden van de Omgevingswet) en ervaringen met verduurzamen in de 
praktijk. En natuurlijk werd de vraag gesteld: Wat kan of moet de toezichthouder doen als hij schade aan het 
monument verwacht door bijvoorbeeld onjuiste uitvoering van een bepaalde maatregel ter vermindering van 
het energieverbruik? 
 
Drieluik Erfgoed en vergunningverlening: Erfgoedacademie 
Dag III: Toezicht en handhaving Erfgoed 
De erfgoedacademie organiseert een drieluik over vergunningverlening en erfgoed. Dag 3 is op 24 april 2021 en 
gaat over toezicht en handhaving. Bij deze online training krijg je praktische kennis en handvatten met 
betrekking tot toezicht en handhaving bij wijzigingen aan monumenten. Dit kunnen zowel restauraties als 
uitvoeringsplannen voor een herbestemming zijn. De cursus geeft inzicht in wat uw mogelijkheden zijn om 
constructief in te zetten op een juiste uitvoering van de plannen en effectief te handelen bij onvoorziene 
situaties. Voor meer info en aanmelding zie: https://www.bwtinfo.nl/agenda/2021/4/vergunningverlening-3  
 
Wkb-lunch: schuif jij ook (online) aan?  
Heb jij de WKb lunches al bijgewoond? De Stichting IBK Ze zijn begin deze maand gestart op 1 april (geen 
grapje) en 15 april was de volgende. Die laatste sessie was grotendeels gewijd aan toezicht en handhaving. 
Maar überhaupt zijn er nog veel vragen omtrent de rol van toezicht en het nieuwe Wkb-systeem. Veel van die 
vragen komen hier aan bod, want zowel toezichthouders als kwaliteitsborgers zijn aanwezig.  
Ook de proefprojecten op dit terrein komen regelmatig langs. En er is nog steeds behoefte aan proefprojecten 
op dit gebied. Dus als je hiervoor een goed idee hebt, meld je dan vooral aan. Op de site van stichting IBK kun 
je je ook aanmelden voor hun nieuwsbrief.  Zie voor meer informatie over de Wkb-lunches: 
https://www.stichtingibk.nl/wkb-lunch/  
 
Volgende keer uitgelicht? Jij mag het zeggen…  
De BWTapp is van ons allemaal, dus ook van jou. Welk onderwerp moet volgens jou een volgende keer worden 
uitgelicht?  Laat het ons weten, bij voorkeur via het Forum van de BWTapp natuurlijk, maar via de mail kan ook.  
 
Vragen 
Heb je vragen, suggesties voor verbetering of opmerkingen, laat het ons vooral weten. Mail dit dan naar Anton 
Wolthuis: aw@vereniging-bwt.nl of je kunt hem ook bellen op telefoonnummer 06-16964461 

 

DOWNLOAD
DE BWT APP
Je collega’s altijd
binnen handbereik!

Samen
Wijzer

PROFIEL 
Klik hier om je 

profiel te openen. 

Open je de app voor het 
eerst? Vul dan je expertise-

gebieden in, door op het 
potlood achter je naam 

te klikken.

ZOEKEN 
Zoek een 
collega of 

onderwerp!

MIJN
COLLEGA’S 

Hier vind je een 
overzicht van alle 
app-deelnemers!

EDUCATIE 
Alle cursussen 

en goede praktijk-
voorbeelden. 

Dit onderdeel wordt 
continue uitgebreid.

LEER-
NETWERKEN 

Alle leernetwerken 
waar je lid van kunt 

worden. 

Ben je lid, dan verschijnen 
de berichten in je 

tijdlijn.
TIJDLIJN 

Dit is je tijdlijn, 
hier vind je 
de nieuwste 
berichten op 

een rij!

Waar kun je de app downloaden?
De app heet: WIZR Social.

Of scan de juiste QR code:

Scan de QR code
en bekijk de
introductie video!

l.ead.me/iphoneapp

l.ead.me/bwtuitleg

l.ead.me/googleapp

App Store Google Play Store

Alleen toegankelijk voor 

vertegenwoordigers van 

het bevoegd gezag.

NIEUW 
BERICHT 
Plaats een 

bericht door hier 
te klikken.


