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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE VOLKSHUISVESTING1

Vastgesteld 13 november 1990

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel tot herziening van de Woningwet.
Waardering wensten zij uit te spreken voor de decentrale aanpak. Wel
leefden bij deze leden nog vragen over wat in het wetsvoorstel nu
precies verstaan moet worden onder deregulering. Immers, zo worden bij
verschillende algemene maatregelen van bestuur (rijks-)voorschriften
opgelegd. De beleidsvrijheid van de andere overheden, met name de
gemeenten, is hierbij zeer gering.

Is hier soms geen sprake van overregeling? Wil de regering een nadere
uiteenzetting geven over wat in het wetsvoorstel verstaan moet worden
onder deregulering?

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van het wetsvoorstel zoals dat in 1987 is ingediend, dat voort–
bouwde op de goede hoofdpunten uit de bestaande Woningwet en daar
onder andere een krachtige vermindering van de bouwregelgeving aan
toevoegde.

Met grote teleurstelling hadden deze leden ervaren, dat bij
amendement de bevoegdheid van gemeenten om aanvullende regelen
over de bouwvoorschriften op te stellen, alsnog is opgenomen. Deze
leden waren van mening dat hierdoor het belangrijke uitgangspunt van
deregulering uit het wetsvoorstel in feite weer is verlaten. Zij vroegen
zich af waarom de staatssecretaris, die bij dit wetsvoorstel de deregu–
lering hoog in zijn vaandel had staan (zie onder meer de memorie van
toelichting), zich niet krachtiger tegen dit amendement heeft verzet.

De leden van de fractie van D66 hadden met grote belangstelling
kennis genomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet.

De huidige Woningwet, in zijn eerste versie uit 1901 heeft in niet
geringe mate zorggedragen voor een woningbestand in Nederland van
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aanzienlijke kwaliteit. Ondanks het bestaan van een modelbouwveror–
dening van de V.N.G. hanteerden verschillende gemeenten daarnaast
nog steeds diverse uiteenlopende voorschriften, die het bouwen ingewik–
kelder, dus duurder maakten, terwijl dit zeker niet altijd tot meer kwaliteit
leidde. De doelstelling vereenvoudiging van regelgeving sprak deze leden
zeer aan.

Ditzelfde geldt voor de doelstelling decentralisatie van bevoegdheden
naar de gemeentelijke overheid bij het bouwen van gebouwen. Het
laatste geldt eens te meer omdat het zowel voor gebouwen die het
wonen betreft, alsook voor gebouwen die voor andere doeleinden dan
bewoning worden gebouwd danwel omgebouwd. Ook de gedachte dat
de gemeenteraad kan beslissen dat voor kleine verbouwingen, c.q.
bouwsels met een meldingsplicht kan worden volstaan, c.q. zonder
bouwvergunning kan worden gebouwd sprak hen aan. Op welke wijze
gemeentebesturen van deze mogelijkheden gebruik gaan maken, moet
worden afgewacht.

Bij bestudering van de vele stukken moesten de aan het woord zijnde
leden echter tot hun spijt constateren dat de decentralisatiedoelstelling
het risico loopt op gespannen voet te komen met de in artikel 2
genoemde technische voorschriften, ook wel bouwbesluit genaamd.
Ingevolge artikel 7, lid 1, kan immers slechts de minister vrijstelling
geven van de in artikel 2, lid 1, genoemde Algemene Maatregel van
Bestuur, terwijl tot nu toe deze bevoegdheid grotendeels bij B & W lag.
Van vele zijden is gewezen op deze spanning tussen centralisatie vrijstel–
lingsbevoegdheid bij de minister ten opzichte van vergunningloos
bouwen bij B & W. Ook deze leden vroegen of de staatssecretaris nog
eens wil toelichten waarom hij toch van mening is dat decentralisatie en
niet centralisatie het gevolg van deze wetswijziging zal zijn.

Bij de behandeling tot nu toe, is ruim aandacht besteed aan het niet
meer voorgeschreven zijn om voor subsidie in aanmerking te komen, van
zaken die tot voor kort in de gesubsidieerde woningbouw waren voorge–
schreven, zoals kasten, handwasbakjes in w.c.'s en dergelijke.

De leden van de fractie van D66 waren het met de regering eens dat
een aantal van deze zaken ook aan de bewoner overgelaten kan worden.
Optimistisch gesteld betekent dit een keuze voor hogere huur of grotere
eigen bestedingsvrijheid. Bij de budgettaire beperkingen die op dit
moment aan de orde zijn dreigt een naar de mening van de fractie van
D66 belangrijk kwaliteitsaspect, ruimte, verloren te gaan.

Immers, conform ontwerp bouwbesluit stuk 22, artikel 89 wordt
gesproken van tenminste 14m, ten behoeve van voor het wonen kenmer–
kende activiteiten. Deelt de staatssecretaris de mening dat het kwaliteits–
aspect ruimte, c.q. grootte van de wooneenheid constante zorg behoeft?
Is de staatssecretaris het eens met de stelling dat toekomstgericht
bouwen naast energiezuinig en goed geïsoleerd vooral ook met een
groeiend patroon van ruimtebehoefte te maken heeft? Hoe kan worden
zeker gesteld dat de minimumnorm niet tot de norm wordt?

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat tijdens de behan–
deling in de Tweede Kamer de staatssecretaris heeft toegezegd de finan–
ciële consequenties voor de gemeenten na drie jaar te zullen evalueren.
Als de uitkomst van die evaluatie zou zijn dat de gemeenten aanmerkelijk
hogere kosten hebben, wordt er dan ook geld beschikbaar gesteld om
die hogere kosten te compenseren? En komt er dan ook een compensatie
met terugwerkende kracht?

Ook de leden van de C.D.A. –fractie vroegen zich af of de voorge–
stelde herziening van de Woningwet een taakverzwaring van de
gemeenten betekent en zo ja, hier dan ook financiële middelen tegen–
overstaan.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20066, nr. 66



Voorts vroegen deze leden wanneer de herziene Woningwet, daarmee
het Bouwbesluit en eventuele overige besluiten inwerking zal treden?

Hoe stelt de regering zich, zo vroegen dezelfde leden, de evaluatie van
de herziene Woningwet voor? Vindt er vanaf de inwerkingtreding
begeleiding en overleg plaats? Wordt bij de evaluatie een onafhankblijke
onderzoeksinstelling ingeschakeld?

Bouwbesluit

De leden van de C.D.A.-fractie beoordeelden de uniformiteit in de
technische bouwregelgeving (Bouwbesluit) positief. Wel vroegen deze
leden zich af hoe op een vlotte wijze kan worden ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen in de bouwtechniek. Geeft het Bouwbesluit hiervoor
voldoende ruimte? Of verdient het toch aanbeveling hiervoor enige
beleidsvrijheid te geven aan gemeentebesturen?

In het Bouwbesluit worden minimumvoorschriften gegeven waaraan
bouwwerken zullen moeten voldoen. In het algemeen ligt de woningkwa–
liteit hoger. Aan welke technische subsidievoorschriften zal, na inwer–
kingtreding van het Bouwbesluit, moeten worden voldaan bij
woningbouw?

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de staatssecretaris kan
aangeven volgens welk tijdschema alle ontwerp-bouwbesluiten zullen
verschijnen en wanneer zij in werking kunnen treden.

De leden van de fractie van D66 vroegen welk woonbesluit van
toepassing is bij renovatie en hernieuwbouw. Welk bouwbesluit is van
toepassing bij renovatie en hernieuwbouw?

Is het bouwbesluit te bouwen woningen en woongebouwen (20066-6)
van toepassing indien wooneenheden worden aangebracht in een
gebouw dat tot dan toe niet voor bewoning was bestemd?

Met betrekking tot artikel 16, lid 1 van het besluit met betrekking tot
schuilgelegenheid vroegen deze leden of dit artikel is opgenomen op
initiatief van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer of van Bmnenlandse Zaken. Wordt het geen tijd om dit
artikel als een dwingend voorschrift te schrappen?

Met betrekking tot artikel 17 van het besluit betreffende het gelijk–
waardigheidsbeginsel vroegen deze leden wie hier bevoegd is. Kan dit
artikel als een ontsnappingsclausule gaan fungeren? Is dit een bedoeld of
een onbedoeld gevolg? Hoe kan een beroep danwel een weigering om dit
begrip te hanteren worden aangevochten?

Met betrekking tot artikel 36 van dit besluit vroegen de aan het woord
zijnde leden op wie de bewijslast rust. Op welke wijze moet die worden
geleverd? Wie betaalt de daartoe benodigde rapporten?

Over het nog niet voorgelegde concept-bouwbesluit niet tot bewoning
bestemde gebouwen en het concept-woonwagens, hadden deze leden
vragen bereikt.

Gaat worden voorzien in een certificaat goedgekeurde woonwagen bij
het verlaten van de fabriek? Ligt het in het voornemen een bouwver–
gunning voor te schrijven, af te geven door B & W, wanneer een
woonwagenbewoner zich van A naar B verplaatst?

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of de staatssecretaris die delen van
het bouwbesluit die in concept gereed zijn ook aan de Eerste Kamer kan
zenden.

Is het niet ongewenst, zo vroeg dit lid verder, om eventueel een
algemeen verbod van tropisch hardhout in het Bouwbesluit op te nemen?
Moeten landen die een verantwoord plan voor nieuwe aanplant opstellen
in ieder geval niet buiten dit verbod vallen omdat ze anders onbillijk hard
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worden getroffen in de voor hen broodnodige export? Heeft de staatsse–
cretaris het aangevraagde advies terzake al ontvangen? Zo ja, hoe luidt
dit?

Is de staatssecretaris niet van mening dat deze zaak, als die al in
besluitvorm moet worden geregeld, dit zeker niet in een gemeentelijke
bouwverordening thuis hoort? Immers, is het niet zo dat, als dit wel zou
gebeuren, en de éne gemeente neemt wel een verbod op en de andere
niet, er dan een rechtsongelijkheid ontstaat, zodat het bedrijfsleven niet
weet waar zij aan toe is?

Een zelfde probleem, als in de vorige vraag genoemd, doet zich ook
voor bij de eisen die een gemeentelijke brandweer kan stellen. De éne
brandweer stelt aan brandpreventie aanzienlijk zwaardere eisen aan
materialen, constructie etc. dan de andere. Met het gevolg dat het
bedrijfsleven te maken krijgt met verschillende normen, wat bijzonder
lastig is.

Is het de bedoeling dat de te stellen eisen op het gebied van de brand–
preventie ook in het Bouwbesluit worden genoemd? En dat, als gevolg
daarvan, in gemeentelijke verordeningen geen zwaardere eisen kunnen
worden gesteld?

Vergunningsprocedures

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met betrekking tot de vergun–
ningsprocedure kennis genomen van de driedeling in het wetsvoorstel,
namelijk vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningsplichtige
bouwwerken. Na lezing van de stukken was het deze leden nog niet
duidelijk geworden wat nu precies verstaan moet worden onder
meldingsplichtige bouwwerken en hoe beoordeling hiervan dient plaats
te vinden. Hoe kan bijvoorbeeld een welstandsbeoordeling plaatsvinden
van een melding op een vanwege de gemeente beschikbaar gesteld
formulier (bladzijde 55, memorie van toelichting)?

Kan al enig inzicht worden gegeven welke categorie bouwwerken en
verbouwingen in het Besluit zal worden opgenomen? Wil de regering nog
eens nader motiveren waarom binnen de categorie vergunningsplichtige
bouwwerken niet is gekozen voor een onderscheid tussen kleinere en
grotere bouwwerken, waarbij voor de grotere bouwwerken een uitge–
breide vergunningsprocedure en voor de kleinere bouwwerken een
eenvoudige procedure kan worden gevolgd? Immers, voor deze indeling
zouden ook uniforme richtlijnen, danwel voorschriften kunnen worden
gegeven, waaraan de gemeenten dan zijn gebonden, In de nota naar
aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer (stuk nr. 17)
worden hierover, onder andere op bladzijde 14, enige beschouwingen
gegeven. De leden van de C.D.A.-fractie waren door deze beschou–
wingen nog niet overtuigd en achtten het tot de mogelijkheden behoren,
dat door een uniforme regelgeving verscheidenheid in beoordeling door
gemeenten kan worden voorkomen. Mede door een goede voorlichting
kan de burger die wil bouwen dan inschatten tot welke categorie vergun–
ningsplichtige bouwwerken zijn bouwwerk behoort en of de korte (een
maand) danwel de lange (drie maanden) procedure van toepassing is.
Met belangstelling zagen genoemde leden een andere beschouwing van
de zijde van de regering tegemoet.

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of de staatssecretaris zich intussen
een mening gevormd heeft of een schotelantenne onder een meldings–
plichtig bouwwerk valt.

De regering stelt in de nota naar aanleiding van het eindverslag aan de
Tweede Kamer (blz. 17) «dat het meldingsplichtig bouwwerk niet vóór de
voorgevelrooilijn mag worden gebouwd, aangezien juist het bouwen vóór
die rooilijn een negatieve invloed kan hebben op de visuele kwaliteit van
de leefomgeving».
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Is de staatssecretaris, zo vroeg het aan het woord zijnde lid, niet van
mening dat, indien een meldingsplichtig bouwwerk in plaats van vóór de
voorgevel-rooilijn in of iets achter de rooilijn wordt gebouwd, dit net zo
goed een negatieve invloed kan hebben op de visuele kwaliteit van de
leefomgeving?

Een meldingsplichtig bouwwerk mag volgens de staatssecretaris wel
opzij en achteren worden gebouwd. Is de staatssecretaris niet van
mening dat in stedebouwkundige open-strokenbouw en bij hoekwo–
ningen de zijgevel net zo goed als de voorgevel van grote invloed is op
de visuele kwaliteit van de leefomgeving? En dat om deze reden
meldingsplichtige bouwwerken in zulke situaties niet mogen worden
gebouwd?

De staatssecretaris stelt, Handelingen Tweede Kamer, bladzijde 3592,
«dat in het algemeen kan worden gesteld dat meldingsplichtige
bouwwerken, gelet op hun geringe omvang en betekenis niet of nauwe–
lijks van invloed zullen zijn op de woonomgeving en het leefklimaat».
Acht de staatssecretaris een schuur van 10 meter lang, 2 meter breed en
2,5 meter hoog ( = 50m3) gering van omvang? En acht hij dat deze
schuur, indien deze van lelijk materiaal wordt gebouwd, niet of nauwe–
lijks van invloed is op de woonomgeving en het leefklimaat?

In vele oude wijken geldt geen kom– of bestemmingsplan en in latere
zogenaamde globale bestemmmingsplannen zijn microstedebouw–
kundige eisen veelal weggelaten. Stel, daar is een smalle woonverka–
veling van bijvoorbeeld 4,5 meter. Kunnen in zo'n situatie de afmetingen
van de meldingsplichtige schuur (10x2x2,5 meter) eveneens als van
geringe omvang worden beschouwd? Stel vervolgens dat buurman links
en buurman rechts elk zo'n schuur bouwen, beseft de staatssecretaris
dan dat de schaduwwerking in de vrij smalle achtertuin bijzonder groot
is? En dat bij toepassing van lelijke materialen het woongenot van de
middelste bewoner ernstig wordt aangetast?

Gaat hier de vrijheid en de blijheid van de één niet ten koste van de
ander? Is het gevaar niet zeer reëel dat rommelige binnenterreinen
ontstaan, wat vooral bij openstrookbouw de visuele leefomgeving zal
aantasten? Zullen de gemeenten, als reactie op deze mogelijke ontwik–
keling, niet zeer gedetailleerde micro-stedebouwkundige bestemmings–
plannen gaan vastleggen waardoor de winst, die er in globale bestem–
mingsplannen zat, wordt teniet gedaan?

Kan de staatssecretaris, zo vroeg het aan het woord zijnde lid
tenslotte, een overzicht geven van bouwwerken die niet meldingsplichtig
zijn? Heeft de staatssecretaris het aangevraagde advies al bereikt inzake
het mogen eisen van een erfbeplanting? En zo ja, hoe luidt dit advies?

Fictieve bouwvergunning

De leden van de C.D.A. –fractie hadden kennis genomen van de tot nu
toe gevoerde discussie over de fictieve verlening van de bouwver–
gunning, zoals aangegeven in artikel 46 van het wetsvoorstel. De
aandacht van deze leden viel daarbij op een beschouwing op bladzijde
30 van de Memorie van Antwoord (Stuk nr. 9) waar de regering stelt dat
het uitgangspunt van het voorstel te komen tot een fictieve verlening, is
geweest, dat daardoor een door burger en bouwbedrijfsleven gesigna–
leerd knelpunt, te weten een traag verlopend besluitvormingsproces bij
de gemeente, wordt weggenomen; een en ander zonder dat het belang
van de gemeente in onaanvaardbare mate in het gedrag komt.

Op grond van welke gegevens baseert de regering de mening dat hier
sprake zou zijn van een gesignaleerd knelpunt? Wil de regering met
cijfers aantonen hoe vaak de gemeenten ten aanzien van vergunningver–
lening een «premie op stilzitten» hebben verdiend? Zijn er bij de fictieve
vergunningverlening juridische problemen te verwachten? De leden van
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de C.D.A.-fractie waren benieuwd naar de mening van de regering hoe
een rechter om zal dienen te gaan met een beroep van een derde
belanghebbende tegen een fictieve verlening, als blijkt, dat de
vergunning op grond van andere bindende wetsbepalingen geweigerd
had moeten worden.

De leden van de P.v.d.A. –fractie merkten op dat de staatssecretaris
tijdens de behandeling in de Tweede Kamer (Handelingen 19-05-90, blz.
64-3627, Ik) verklaarde dat «een bouwaanvraag ( – – ) compleet (moet)
zijn, wil tot een fictieve vergunningverlening kunnen worden
overgegaan». Deze leden konden niet inzien, waarom dat het geval zou
moeten zijn en zagen deze stellingname dus graag nader toegelicht.

De staatssecretaris heeft tijdens de behandeling op verschillende
mogelijkheden gewezen om een fictieve vergunningverlening te niet te
doen. Zo noemde hij de mogelijkheid, dat het college van B & W bij zich
zelf een bezwaarschrift indient en de mogelijkheid dat de burgemeester
de fictief verleende vergunning ter vernietiging bij de Kroon voordraagt.
Nog afgezien van de omstandigheid dat deze leden dit op zijn zachtst
gezegd wonderlijke uitvloeisels van de fictieve vergunningverlening
vonden en overigens nauwelijks een bijdrage aan het deregulerings–
streven, zouden zij graag nader toegelicht zien, dat en hoe deze
mogelijkheden hanteerbaar zijn.

Daarnaast herinnerden de aan het woord zijnde leden eraan, dat de
staatssecretaris er op gewezen heeft, dat in geval van dreigende
overschrijding van de fatale termijn de vergunning reëel, maar onder
voorwaarden verleend zou kunnen worden, voorwaarden die in dat geval
in feite op een voortgaande toetsing van de aanvraag zouden neerkomen.
Deze leden vroegen, of het wetsvoorstel daartoe inderdaad de
mogelijkheid biedt.

Er is in de Tweede Kamer en in de schriftelijke voorbereiding veel
gesproken over de «fictieve» bouwvergunning. Het lijkt de G.P.V.-fractie
onlogisch dat, in strijd met bijvoorbeeld het bestemmingsplan, een
goedkeuring wordt gegeven. Immers, wat is de logica dat een gemeente–
bestuur zich gedwongen zal zien zelf een beroep aan te tekenen tegen
haar eigen tekortkomingen? Waarom wordt in zo'n geval niet geëist dat
per advertentie de fictieve vergunning bekend wordt gemaakt? Kan in het
algemeen worden gesteld dat een aanvrager bij een fictieve vergunning
weet waar hij aan toe is? Zijn de procedures en bezwaren bij zo'n
«vergunning» niet reëel aanwezig met gevolg een onzekere situatie voor
de aanvrager?

De leden van de C.D.A.-fractie formuleerden nog de volgende opmer–
kingen en vragen.

In de Tweede Nota van Wijziging (stuk nr. 18) is alsnog een voorstel
gedaan voor een coördinatieregeling tussen de bouw– en milieuver–
gunning. De aan het woord zijnde leden onderschreven de noodzaak
daarvan. Het was deze leden echter nog niet duidelijk geworden op
welke wijze een juiste afstemming zal plaatsvinden tussen de bouwregel–
geving en de regelgeving van de milieuwetgeving. In dat verband
verwezen deze leden ook naar een artikel met de titel «Coördinatie
tussen bouw– en milieuvergunning» in De Gemeentestem van 26 januari
1990, geschreven door mr. L. Bomhof. Wil de regering een nadere
uiteenzetting geven over bedoelde afstemming?

Zou het voor belanghebbenden niet beter zijn, publikatie van verleende
bouwvergunningen verplicht te stellen en publikatie van aanvragen om
bouwvergunning vrij te laten?

Op welke wijze kan de brandweer worden betrokken bij de technische
beoordeling van aanvragen om bouwvergunning? Het lijkt in ieder geval
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raadzaam de kennis van de brandweer te benutten bij de beoordeling van
genoemde aanvragen en deze kennis mede daardoor op peil te houden.

De leden van de C.D.A.-fractie betreurden het dat het niet mogelijk is
gebleken de financiering van de volkshuisvesting in dit wetsvoorstel op te
nemen. Wat is thans de stand van zaken met betrekking tot de voorbe–
reiding van de wetswijziging, waarin deze financiering wel wordt
opgenomen? Wanneer zal een voorstel tot wetswijziging worden
ingediend?

Welke mogelijkheden ziet de regering voor gemeentelijke woningbe–
drijven om bijdragen te ontvangen uit het Centraal Fonds voor de Volks–
huisvesting? Welke bouwmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld vervangende
nieuwbouw, zullen er zijn voor gemeentelijke woningbedrijven?

De leden van de P.v.d.A. –fractie vroegen nog of de staatssecretaris
kan toelichten hoe het besluit «Woninggebonden subsidies» zich
verhoudt tot deze wet? Is herziening nodig?

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de verschillende
artikelen

Artikel 2

De leden van de fractie van D66 vroegen of het waar is dat tot nu toe
slechts het ontwerp-bouwbesluit (deel te bouwen woningen en woonge–
bouwen) 20066-6 en het ontwerp-bouwbesluit bestaande woningen en
woongebouwen 20066-22 verschenen zijn. Wanneer verschijnt het
bouwbesluit woonwagens? Wanneer verschijnt het bouwbesluit niet voor
bewoning bestemde gebouwen?

Artikel 6

De leden van de fractie van D66 vroegen of de conclusie juist is dat de
in artikel 6 genoemde vrijstellingsbevoegdheid B & W in de tot nu toe
verschenen ontwerp-bouwbesluiten niet is uitgewerkt. Indien deze
conclusie niet juist is, in welke artikelen van de ontwerp-bouwbesluiten is
aan de vrijstellingsbevoegdheid van B & W nader vorm gegeven?

Artikel 7

De leden van de fractie van D66 vroegen waarom dit artikel geen tijds–
limiet bevat, terwijl B & W conform artikel 46 binnen maximaal drie +
drie maanden moeten reageren. Welke tijdslimiet is de minister
voornemens aan te houden? Wat moet worden verstaan onder «in
bijzondere gevallen»?

Artikel 8

In het voorgestelde artikel 8 lazen de leden van de C.D.A.-fractie, dat
limitatief is aangegeven wat in de gemeentelijke bouwverordening mag
staan. Waarom meent de regering in de voorgestelde wetgeving aan de
gemeenten te moeten voorschrijven wat uitsluitend aan voorschriften in
de bouwverordening mag worden opgenomen?

In het zesde lid van artikel 8 is opgenomen dat de bouwverordening
criteria omtrent redelijke eisen van welstand dient te bevatten. Tijdens de
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de staatsse–
cretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid
gezegd, dat wat betreft de op grond van het zesde lid van dit artikel in de
bouwverordening te formuleren voorschriften met betrekking tot
welstand, dit primair een kwestie is van overleg tussen V.N.G. en de
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Federatie welstandstoezicht (Handelingen Tweede Kamer, bladzijde
3628). Heeft de regering met betrekking tot het welstandstoezicht en de
bedoelde welstandsvoorschriften nog taken en bevoegdheden? Zo ja,
welke zijn dit dan? Hoever is thans het overleg over de welstandsvoor–
schriften gevorderd?

Artikel 14jo 79; 96 lid 3 en artikel 82 lid 1

De leden van de fractie van D66 merkten op dat aanschrijven bij
bestaande gebouwen voortaan verankerd ligt in het bouwbesluit,
neergelegd in stuk 20066 stuk nr 22. De artikelen 79 en 96 lid 3
betreffen «tïolering». Er wordt slechts gesproken over «een voorziening
voor het kunnen afvoeren van huishoudwater en faecaliën, die is aange–
sloten op het openbaar riool...». Kan worden aangeschreven wanneer
deze voorziening ondeugdelijk, c.q. versleten is? Is deugdelijke
voorziening niet duidelijker?

Artikel 82, lid 1 schrijft voor dat er een «schoorsteen» moet zijn. Maakt
dit artikel aanschrijven wegens

- bouwvalligheid, gevaar van omvallen;
- brandgevaarlijkheid;
- ondeugdelijkheid mogelijk?
Is het niet beter om ook hier de term deugdelijke voorziening te

hanteren?

Artikel 15en 22
De leden van de fractie van D66 merkten op dat geconstateerd moet

worden dat met het aannemen van dit wetsvoorstel ook de omstreden
gedoogplicht een feit zal worden. Bezwaren ontstonden wanneer een
nogal autoritaire woningbouwvereniging verbeteringen wilde
aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een douche, welke de bewoner zelf reeds
op een andere plek dan door de woningbouwvereniging beoogd, had
aangebracht.

In niet weinig gevallen werd de huurder door de rechter in het gelijk
gesteld. Is de staatssecretaris van mening dat de in artikel 15, lid 1 tot
en met 5, genoemde opsomming zodanig limitatief is dat het bovenge–
noemde bezwaar zich niet meer zal voordoen? Welk beroep staat de
bewoner nog open? Welke onafhankelijke instantie kan de bewoner
raadplegen bij verschil van inzicht omtrent de noodzaak van de verbe–
tering?

Artikel 25

De leden van het C.D.A. vroegen of de regering toch nog eens nader
wil motiveren waarom binnen een termijn van drie jaar na een
aanschrijving geen nieuwe aanschrijving mag volgen (artikel 25)? Binnen
die termijn kunnen toch gebreken aan bouwwerken zichtbaar worden, die
- hoewel er niet direct sprake behoeft te zijn van gevaar of ernstige
hinder - toch wel het treffen van voorzieningen noodzakelijk maken. Ook
uit een oogpunt van kosten kan dit voordelen hebben. Waarom kan hier
niet voor een practische oplossing worden gekozen?

Artikel 41

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen erop dat in artikel 41
de publikatie van aanvragen om bouwvergunning wordt geregeld. Burge–
meester en wethouders bepalen min of meer zelf op welke wijze zij dat
doen. Als B & W niet kiezen voor publikatie in een van gemeentewege
uitgegeven blad of een huis-aan-huis-blad is dan in voldoende mate
rekening gehouden met de belangen van derden (immers niet iedere
Nederlander leest een dag– of nieuwsblad)?
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De leden van de fractie van D66 vroegen of de ontvangstdaturn van
een aanvraag om bouwvergunning voor B & W identiek is aan de datum
waarop het bouwplan bij Bouw en Woningtoezicht wordt ingediend.

Artikel 44

De leden van de fractie van D66 vroegen hoe groot de staatssecretaris
de kans acht dat gemeenten inderdaad gebruik zullen maken van de
mogelijkheid om vergunningloos te bouwen, danwel slechts een
meldingsplicht te gaan hanteren.

Hen hadden geluiden bereikt dat het risico niet moet worden uitge–
sloten dat in vele gevallen met een beroep op in de artikel 2 genoemde
bouwbesluiten en gezien de beperkte tijdsduur die B & W ter
beschikking staat een bouwvergunning geweigerd gaat worden. Op
welke manier kan deze vrees worden weggenomen? Wie gaat beoordelen
of een dergelijke weigering terecht is?

Artikel 46

Het was de leden van de fractie van de P.v.d.A. opgevallen, dat het
voorstel wel een bijzondere procedure kent ingeval vrijstelling als
bedoeld in de artikelen 17 en 18 van de W.R.O. verzocht wordt, welke
procedure is vervat in artikel 46.3 juncto artikel 49, maar niet voor de
gevallen dat vrijstelling verzocht wordt als bedoeld in artikel 15.2
W.R.O., noch voor de gevallen waarin vrijstelling op grond van anticipatie
op wijziging van het bestemmingsplan gevraagd wordt. Deze leden
vernamen graag, waarom daar niet in voorzien is en welke procedures op
grond van het wetsvoorstel in de aangegeven gevallen gevolgd zouden
moeten worden.

Kan enig inzicht gegeven worden, zo vroegen dezelfde leden, op grond
van welke criteria, de gemeenteraad ertoe zou moeten of kunnen komen,
de in artikel 46.2 bedoelde goedkeuring niet te verlenen? Dient deze
goedkeuring in feite niet altijd gegeven te worden, daar de raad in het
andere geval in feite materieel het bouwvergunning verlenende orgaan
wordt, zonder dat sprake is van een voldoende toetsing van de aanvraag
om bouwvergunning? Heeft de bedoelde bepaling derhalve enige
betekenis en zo ja, welke?

De alsnog opgenomen mogelijkheid om de termijn van drie maanden
voor éénmaal met ten hoogste drie maanden te verlengen stelde de
leden van de fractie van de V.V.D. teleur. Welke waarborg is er dat
daarover alleen in bijzondere gevallen met telkens alleen voor elk geval
een afzonderlijke reden, gebruik zal worden gemaakt? De wetstekst is, zo
merkten deze leden op, zeer ruim en bevat geen beperkingen als hier
bedoeld.

De leden van de fractie van D66 vroegen welke situatie ontstaat indien
B & W tot verdagen met drie maanden beslissen en de gemeenteraad dit
niet goedkeurt. Wordt dan geacht een fictieve bouwvergunning te zijn
verleend?

Artikel 52

Artikel 52.6 kwam de leden van de fractie van de P.v.d.A. wat
merkwaardig voor, inzoverre als daaruit te lezen valt dat een bouwver–
gunning van rechtswege verleend wordt ook in het geval dat de
aanvrager geen gebruik maakt van de gelegenheid zijn oorspronkelijke
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aanvraag om bouwvergunning aan te passen aan een inmiddels
verleende vergunning als bedoeld in artikel 52.1. Graag zagen zij deze
bepaling nader toegelicht.

Artikel 57

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat artikel 57 het
openbaar bouwregister regelt. In dit register moet zeer uitvoerig aante–
kening worden gehouden van alles wat met de bouwvergunning en de
daarbij behorende bouwactiviteit te maken heeft. Je zou de vraag op
kunnen werpen of een zo uitvoerig register in de praktijk wel kan functio–
neren. Is al door één of meer gemeenten proefgedraaid met een dergelijk
register? Als dat het geval is, wat waren de resultaten?

Als er nog geen proef is geweest, is de staatssecretaris dan alsnog
bereid met één of meer gemeenten een dergelijke proef op te zetten, om
vast te stellen of theorie en praktijk op elkaar aansluiten of dat wellicht
met «wat minder» hetzelfde resultaat geboekt zou kunnen worden?

Artikel 58

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat artikel 58
burgemeester en wethouders de verplichting oplegt binnen veertien
dagen de eigenaar of hoofdgebruiker van een naburig gebouw ervan in
kennis te stellen dat een bouwvergunning van rechtswege is verleend.
Zou de formulering in dit artikel niet moeten zijn «de eigenaar en hoofd–
gebruiker»?

Als de eigenaar en de hoofd-gebruiker verschillende personen zijn,
kunnen er zeer tegengestelde belangen zijn. In dit artikel wordt
gesproken van «naburig». Kan de staatssecretaris aangeven hoe dit
begrip precies verstaan moet worden? Is hier bedoeld het begrip
«naburig», zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek?

Artikel 120

Bij artikel 120 vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie of het niet
meer voor de hand ligt, de hier bedoelde voorschriften bij formele wet te
geven. Kan overigens enig inzicht gegeven worden aan voorschriften van
wat voor aard gedacht moet worden?

De leden van de commissie zouden tenslotte gaarne de reactie van de
staatssecretaris vernemen op de inhoud van de aan de commissie toege–
zonden brieven door het Interprovinciaal Overleg, de provincie Overijssel;
de gemeente Amsterdam; de Nederlandse Brandweer federatie en de
Stichting Natuur en Milieu.'

De voorzitter van de commissie,
Van Veldhuizen

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld

1 Deze brieven zijn op de griffie van de
Eerste Kamer achtereenvolgens geregi–
streerd onder de nrs 102001; 102272,
102070; 102298 en 102352. Afschriften
van deze brieven werden door de Eerste
Kamer aan het ministerie van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu–
beheer toegezonden bij de brief van 12
november 1 990

Eerste Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 20066, nr. 66 10


