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Stadswerk 100 jaar 
Toezicht! 

Op 27 januari 1920 werd in Utrecht voorganger van Stadswerk, de Vereniging van Bouwkundig 

Hoofdambtenaren, officieel opgericht. Kunnen we dan eigenlijk dit jaar ook het honderdjarig 

bestaan van Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN) gedenken? Jazeker! 

Maarten Loeffen kijkt samen met mister VBWTN, directeur Wico Ankersmit, terug en vooruit.

100 JAAR STADSWERK!

Als we honderd jaar terugkijken, zien we 
een wirwar aan verenigingen die bij elkaar 
komen en soms weer zelfstandig verder 
gaan. Veranderingen in het vakgebied of 
andere organisatieordeningen vertaalden 
zich in nieuwe vakverenigingen of naams-
veranderingen. En ongetwijfeld zullen er 
her en der ook afscheidingen en fusies 
hebben plaatsgevonden die meer waren 

gebaseerd op persoonlijke voorkeuren en 
antipathieën.

Terug naar het begin
Even terug naar het begin. Tot in de jaren 
’80 van de vorige eeuw bestond - zeker in 
kleinere gemeenten - de organisatie uit de 
'secretarie' waar de gemeentesecretaris de 
scepter zwaaide. Hier werden plannen 

ontwikkeld en vergunningen verleend. De 
directeur Gemeentewerken deelde de 
lakens uit binnen zijn eigen dienst, waarin 
uitvoerende taken openbare ruimte waren 
ondergebracht en doorgaans ook het 
bouw- en woningtoezicht - de toetsing en 
het toezicht op de vergunde werken. Zeker 
in de eerste decennia waren bouwkundige 
vraagstukken aan de orde van de dag bin-
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nen de vereniging. In later jaren schoof de 
vereniging als Vereniging Directeuren 
Gemeentewerken en nog weer later als 
NIDIG meer en meer op richting civiel-
technische vraagstukken in de openbare 
ruimte.

In 1992 fuseerde NIDIG met VHB én de 
Hinderwet en Bouwtoezichtvereniging 
(HBV) tot Vereniging Stadswerk Neder-
land. De hele openbare ruimte en het 
bouw- en woningtoezicht kwam onder één 
dak met een vakgroep Bouw- en Woning-
toezicht. Niet iedereen vond dat daarmee 
het vakgebied Bouw en woningtoezicht 
voldoende aandacht kreeg. En zo werd in 
1993 geheel los en zelfstandig van Stads-
werk de Vereniging Bouw- & Woningtoe-
zicht Nederland (VBWTN) opgericht. En 
met succes! De vereniging telt zo’n 250 
gemeentelijke, samenwerkende of geasso-
cieerde leden en ongeveer 550 persoon-
lijke leden, heeft actieve regio’s, is duide-
lijk zichtbaar als belangenbehartiger en 
organiseert druk bezochte cursussen en 
congressen. De vakgroep BWT van Stads-
werk ging in 2009 op in VBWTN.

Private kwaliteitsborging
Op dit moment is de vereniging zeer actief 
op het dossier private kwaliteitsborging en 
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
die daaraan verbonden is. Wico Ankers-
mit: 'Met deze wet wordt ons vakgebied 
tot op het bot geraakt, waardoor wij ons er 
uiteraard erg druk over maken. Belangrijk 
is hierbij om een uitvoerbare rol voor het 
bevoegd gezag onder het nieuwe stelsel te 
gaan borgen waardoor de wet echt kan 
bijdragen aan het verbeteren van de kwali-
teit van de bouw in Nederland' 

Ook de energietransitie, de noodzakelijke 
verduurzaming van ons woningbestand, 
vraagt de nodige aandacht. Wico Ankers-
mit: 'De energietransitie is naar onze me-
ning de grootste opgave in de gebouwde 
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 Wico Ankersmit 
(VWBTN): 'De 
energietransitie is 
naar onze mening 
de grootste 
opgave in de 
gebouwde fysieke 
leefomgeving.'

fysieke leefomgeving. Waar in het verle-
den vooral de focus van de regelgeving op 
nieuwbouw lag, zien we dit nu echt ver-
schuiven naar de bestaande voorraad. En 
dat is dan ook waar we de grootste aan-
scherping van bouwregelgeving in de 
toekomst gaan zien.' Dit is ook een van de 
domeinen waar Stadswerk en VBWTN 
elkaar raken. De openbare ruimte, wonin-
gen en elektrische auto’s raken meer en 
meer met elkaar verbonden: een netwerk 
als noodzakelijke bron én opslag voor 
elektrische energie.

Samenwerken
Ook als het gaat om de vergroening van de 
stad komen we elkaar meer en meer tegen. 

Door de verdichting van de steden is de 
ruimte voor groen beperkt. We moeten de 
hoogte in met gevelgroen en groene da-
ken. Daarnaast is natuurinclusief bouwen 
aan een stevige opmars bezig. Kortom, 
Stadswerkers en BWT’ers staan samen aan 
de lat voor deze doelstellingen.

'De openbare ruimte moeten we meer en 
meer met een driedimensionale bril be-
kijken, zowel boven- als ondergronds, om 
al onze beleidsdoelstellingen te realise-
ren. VBWTN werkt graag samen met 
Stadswerk aan die veilige en gezonde 
leefomgeving', besluit Wico Ankersmit. 
Door kennis te delen komen we samen 
verder. 


