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Geachte heer, mevrouw,  

 

 

 
 

 
 

Op 19 december aanstaande behandelt uw commissie de 

uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet. Bij brief van 16 

september jongstleden heeft Vereniging Eigen Huis een reactie gegeven 

op het voorgenomen nieuwe stelsel. Aangaande deze omvangrijke 

herzieningsoperatie heeft de vereniging drie speerpunten:  

 
1. Verplichte, minimale eisen aan participatie; 

2. een betere schaderegeling voor huiseigenaren (planschade, 

schaduwschade, opkoopregeling); 

3. bouwbesluiteisen niet ondoordacht schrappen. 

Voor nu vragen wij uw aandacht in het bijzonder voor het 

bovengenoemde derde punt: de bouwbesluiteisen in het voorgestelde 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De vereniging vindt het 

onverantwoord om gebruikseisen en zelfs veiligheidseisen te schrappen 

waarmee de kwaliteit van nieuwbouwwoningen in het geding komt. Het 

vertrouwen van de minister dat de markt het zelf allemaal wel goed zal 

regelen, is niet realistisch. Ervaringen uit het verleden en de huidige 

gespannen markt geven daar geen aanleiding toe.  

 

In het kort zien wij de volgende gevaren: 

 

1. De bouwwereld ziet het Bouwbesluit als de maximale norm. In de 

praktijk wordt vaak nog minder gepresteerd.  

 

Vereniging Eigen Huis komt bij keuringen dagelijks tegen dat een groot 

deel van de woningbouwers in Nederland de minimale eisen van het 

Bouwbesluit ziet als de standaardnorm voor het bouwen. Door dit 
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bouwen op de ondergrens komt het regelmatig voor dat, bewust (uit 

kostenoverwegingen) of onbewust (door ondeskundigheid), zelfs deze 

ondergrens niet gehaald wordt. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken 

dat bij meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen het 

ventilatiesysteem niet naar behoren werkt. Andere onderzoeken hebben 

aangetoond dat veelal de energieprestatie niet overeenkomt met de 

afgesproken en wettelijk verplichte normen. Bijkomend probleem is dat 

een bewoner deze afwijkingen zelf niet kan opmerken. 

 

Voorbeelden uit de praktijk: 

Een voorbeeld van minimalistisch gedrag van bouwers betreft de manier 

waarop bouwers invulling geven aan het behalen van de energienormen 

(EPC-norm). Vereniging Eigen Huis krijgt daar regelmatig klachten over. 

Om toch nog net te kunnen voldoen aan de EPC-norm installeren 

bouwers steeds vaker een minimum aantal zonnepanelen. 

 
Woningen in hetzelfde blok krijgen dan, afhankelijk van de EPC 

berekening, verschillende aantallen zonnepanelen op het dak. Of 
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zonnepanelen worden onevenwichtig verdeeld over het dakoppervlak. 

Het ziet er niet uit, maar de minimale norm wordt, in theorie althans, net 

behaald. Vaak is bij de koop niet duidelijk welke kwaliteit de 

zonnepanelen hebben en garantie op de opbrengst van de 

zonnepanelen is helaas nog steeds een uitzondering. Extra 

zonnepanelen worden vervolgens alleen tegen een hoge meerprijs 

geleverd of de bouwer verleent helemaal geen medewerking aan het 

plaatsen van extra panelen. 

 

Eigenwoningbezitters moeten tegen dit minimalistische gedrag van 

bouwers worden beschermd. Daarvoor kunnen vanuit de overheid zelfs 

meer, in plaats van minder normen nodig zijn.  

 

Voorbeelden uit de praktijk 

Op het gebied van contactgeluid bij appartementen zijn zwaardere 

normen nodig. Het huidige geluidsniveau is een grote bron van overlast 

en dit kan na de bouw ook niet makkelijk door bewoners zelf worden 

verbeterd. Een ander voorbeeld is dat voor wat betreft de 

ventilatiecapaciteit nu alleen in de hoogste stand nipt wordt voldaan aan 

de minimale norm, maar in de praktijk wordt dit niet gehaald. Dit zorgt 

voor ongezonde situaties. Ronduit onveilige situaties worden 

veroorzaakt doordat er geen eisen zijn aan het aantal 

wandcontactdozen. Bewoners worden daardoor uitgenodigd om zelf te 

gaan knutselen met verlengsnoeren met alle gevolgen van dien. 

Vereniging Eigen Huis pleit ervoor om de veiligheid en gezondheid van 

bewoners en de kwaliteit van de bouw niet in de handen te leggen van 

bouwers.  
 

2. Al helemaal niet tornen aan de eisen voor veiligheid, gezondheid 

en toegankelijkheid. 

 

Omdat bewoners zoals geconstateerd bescherming nodig hebben tegen 

een minimalistische uitvoering, is het al helemaal onbegrijpelijk dat 

regels die rechtstreeks de veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid 

raken worden losgelaten. 

 

Voorbeelden uit de praktijk:  

Het laten vervallen van de regels voor de minimale afmetingen voor 

toilet, badruimte en doorgangen in de woning is strijdig met het 

uitgangspunt om minder valide mensen en ouderen (langer) zelfstandig 

te laten wonen. Ook het schrappen van de verplichte, van buitenaf 

toegankelijke bergruimte heeft grote impact op deze doelgroep, denk 

aan het kunnen parkeren van scootmobielen.    
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Een voorbeeld over veiligheid betreft de overklauterbaarheid van 

vloerafscheidingen. Daaraan worden tot op heden eisen gesteld om te 

voorkomen dat kinderen op een vloerafscheiding zoals een balkonhek 

kunnen klauteren en er overheen kunnen vallen. Eerdere voorstellen om 

deze eisen te versoberen zijn vanwege dit gevaar terecht gestrand in de 

Tweede Kamer.   

 

 
  
3. Energienormen aanscherpen en het tegelijkertijd loslaten van 

bouwnormen geeft problemen 

 

In 2020 moet er sprake zijn van Bijna Energie Neutrale Gebouwen 

(BENG). Om aan deze eisen te voldoen zal er steeds meer aandacht 

moeten zijn voor de luchtdichtheid van gebouwen. Daarnaast  hebben 

diverse onderzoeken uitgewezen dat voor het behalen van deze BENG 

eisen er compacter gebouwd moet worden. Dat kan tot gevolg hebben 

dat de keuze snel gemaakt is om ruimtes steeds kleiner bouwen. Het 
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laten vervallen van de minimale eisen voor de oppervlaktes en hoogtes 

van verblijfsruimtes gecombineerd met de BENG eisen (luchtdicht en 

compact bouwen) en de huidige kwaliteit en niveau van 

ventilatiesystemen kan een gevaarlijke cocktail zijn voor de gezondheid 

in woningen.  

 

 
 

Voorbeelden uit de praktijk: 

De huidige energienormen worden behaald door woningen luchtdicht en 

met een dik pakket aan isolatie op te leveren. Dit zorgt voor opwarming 

van de woning. Steeds vaker klagen mensen dat hun energiezuinige 

woning in de zomer niet meer koel te krijgen is. Daardoor gaan 

bewoners noodgedwongen gebruik gaan maken van airco en andere 

voorzieningen om in de zomer de woning te koelen. Dit heeft negatieve 

gevolgen hebben voor het energieverbruik. De vereniging vindt dan ook 

dat aan de mogelijkheid om de woning af te koelen eisen moeten 
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worden gesteld. Er moet dan al bij het ontwerp van de woning rekening 

mee worden gehouden. 

 

Het schrappen van de minimale eisen aan hoogte en oppervlakte voor 

verblijfsruimten kan zelfs gevolgen hebben voor de gezondheid. Hieraan 

zijn namelijk de ventilatienormen gekoppeld. Deze worden dus nog 

slechter dan ze nu al zijn. 

 

4. Bouwregelgeving moet eenvoudiger en duidelijker 

 

In het verleden zijn al verschillende pogingen gedaan het Bouwbesluit te 

vereenvoudigen, tot nu toe zonder succes. Er moeten dan ook niet 

minder regels worden gesteld maar de regels zelf moeten eenvoudiger 

worden. 

Dit kan door het stellen van robuuste vuistregels die in tegenstelling tot 

de huidige regels slechts voor één uitleg vatbaar en voor iedereen 

begrijpelijk zijn. Daarnaast draagt dit bij aan reductie van faalkosten en 
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vermindert het de noodzaak om gespecialiseerde bureaus uit te 

schakelen voor de interpretatie van de regels. 

 

Voorbeeld uit de praktijk: 

Een voorbeeld betreft de ingewikkelde berekening voor de minimale 

daglichttoetreding. In het huidige bouwbesluit wordt gesproken over het 

equivalente daklichtoppervlak dat moet worden berekend volgens de 

NEN 2057. In plaats van deze verwijzing naar een NEN norm kan ook 

gekozen worden om in het bouwbesluit een robuustere  en eenvoudiger 

eis te stellen aan het daglichtoppervlak, waardoor de berekening van de 

equivalente daglichtoppervlak uit de NEN 2057 niet nodig is. Dit 

bespaart niet alleen de advieskosten, maar vergroot ook de 

controleerbaarheid.  
 

Conclusie 

 

Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de negatieve 

gevolgen van het schrappen van bouwregels voor de kwaliteit en zelfs 

veiligheid van nieuwbouwwoningen. De vereniging constateert al vele 

jaren dat de meeste bouwers de ondergrens van het Bouwbesluit als 

een maximale norm zien en de grenzen van het toelaatbare opzoeken. 

De vereniging pleit voor een grondige analyse van de effecten van 

verdere deregulering. Invoering van het huidige voorstel is volgens de 

vereniging onverantwoord.  

 

Op verzoek is er een bouwkundige analyse van de bouwkundige 

afdeling van Vereniging Eigen Huis over het Bbl en een afschrift van 

onze eerdere brief over de Omgevingswet beschikbaar. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Kennis en Belangenbehartiging 

 

 

 

c.c. 

de minister van Infrastructuur en Milieu 

de minister voor Wonen en Rijksdienst 


