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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad een motie over bouwen onder particulier opdrachtgeverschap 
aangenomen. Besloten is om het College op te dragen na te gaan of het grotendeels regelvrij bouwen 
onder particulier opdrachtgeverschap voor Steenbergen mogelijk en wenselijk is en het antwoord hierop 
te delen met de leden van de raad, zodat besloten kan worden al dan niet over te gaan tot het indienen 
van een verzoek bij het ministerie. 

2. Achtergrond 
Toetsing vergunningaanvragen 
In Almere is geen sprake van regelvrij bouwen zoals wordt aangegeven in de motie. Er wordt alleen niet 
getoetst aan bepaalde onderdelen van het bouwbesluit. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(afgekort de Wabo) is geregeld dat elke aanvraag voor een omgevingsvergunning met een activiteit 
bouwen getoetst moet worden aan het bouwbesluit. Hierbij dient de aanvrager aan te tonen dat het 
aannemelijk is dat het voorgenomen bouwplan voldoet aan de bepalingen opgenomen in het 
Bouwbesluit. De eisen die vanuit het Bouwbesluit worden gesteld, hebben betrekking op de veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van bouwwerken. Door de toestemming die gemeente 
Almere heeft verkregen van het Kabinet worden woningen, gebouwd onder particulier 
opdrachtgeverschap, niet langer getoetst aan een aantal voorschriften op het gebied van bruikbaarheid 
en gezondheid. De woningen worden nog wel getoetst aan de voorschriften op het gebied van veiligheid 
en energiezuinigheid. Dit gezien de risico's die het niet toetsen van deze eisen met zich meebrengt. De 
proef in Almere moet ook inzicht bieden in hoe de zelfbouwmarkt omgaat met deze deregulering. De 
resultaten van de pilot worden meegenomen in de toekomstige regelgeving en aanpassing hiervan. 
Bouwwerken anders dan woningen, gebouwd onder particulier opdrachtgeverschap, moeten nog steeds 
worden getoetst aan alle eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. De piot is daarmee toegespitst op de 
woningmarkt. 

3. Overwegingen 
Aantal woningen gebouwd onder Particulier Opdrachtgeverschap 
De gemeente Steenbergen heeft zich zelf de opdracht gegeven 100 nieuwe woningen per jaar te 
realiseren. Dit aantal is gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt, in 2012 naar beneden toe 
bijgesteld, naar 88. Het aantal woningen dat onder particulier opdrachtgeverschap is gebouwd was in 
2011, 9 woningen. In 2010 waren dit 15 woningen. Almere is sinds 2007 actief bezig met het onder de 
aandacht brengen van het bouwen van woningen onder particulier opdrachtgeverschap. Sinds die tijd zijn 
er zo'n 1.500 kavels op de markt gebracht, waarvan er inmiddels bijna 1.000 zijn verkocht. 

Ter inzage ligt: 



Voordeel voor de zelfbouwer 
Met name richt de deregulering zich op de eisen met betrekking tot de gebruikskwaliteit van de woning. 
Dit betekent in de praktijk dat er niet langer wordt getoetst aan voorschiften zoals het binnentreden van 
voldoende daglicht, minimale oppervlakte van verblijfsruimte en de breedtes van deuren. Hierbij is de 
achterliggende gedachte dat zelfbouwers een eigen woning kunnen inrichten los of deze volgens de 
normen gebruiksvriendelijk is of niet. Zoals eerder aangegeven blijft de toetsing aan de 
veiligheidsbepalingen en energiezuinigheid ongewijzigd. 

Proces verkrijgen toestemming regelvrij bouwen 
De toestemming die het kabinet Almere heeft gegeven om niet of slechts globaal te toetsen begint met 
het besluit van het College van Almere. Zij hebben in 2011 een aangepast toetsings- en toezichtsprotocol 
vastgesteld. Bij deze nota is het besluit en toelichting gevoegd. Naar aanleiding van dit besluit zijn er 
Kamervragen gesteld over de juridische correctheid van dit besluit. De minister geeft aan dat de 
werkwijze van Almere lijkt aan te sluiten bij de kabinetswens om te komen tot lastenverlichting voor 
burgers en bedrijfsleven maar zal onderzoeken of dit voldoet aan het wettelijke kader dat geldt. Als bijlage 
zijn de gestelde vragen aan de minister hierover, alsmede de beantwoording gevoegd. Het wettelijke 
kader biedt gemeenten wel de ruimte om te variëren in intensiteit van toetsing. In het beginsel behoort het 
niet toetsen van onderdelen niet tot de mogelijkheden. Door de vaststelling van de vierde tranche van het 
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is voor de gemeente Almere een uitzonderingspositie gecreëerd 
bij wijze van experiment. Op deze wijze is er ook een juridische borging voor dit initiatief. De ervaring 
vanuit dit experiment wordt meegenomen bij de herziening van de bouwtechnische regels vanuit de 
rijksoverheid. 

Het verkrijgen van een dergelijke uitzonderingspositie vraagt relatief veel inzet. Daarnaast is het de vraag 
of een verzoek wordt gehonoreerd door het ministerie. Bovendien is het niet met zekerheid te zeggen of 
er door deze maatregel in Steenbergen meer woningen worden gerealiseerd onder het particulier 
opdrachtgeverschap. Er wordt momenteel meer ingezet op het promoten van het particulier 
opdrachtgeverschap. Zo is er begin 2012 een zelfbouwbeurs georganiseerd waarbij aannemers, 
architecten, e.d. met particuliere opdrachtgevers in contact zijn gebracht. Daarnaast is er ook aandacht 
besteed aan duurzaam bouwen. Naar aanleiding van deze beurs hebben diverse gegadigden zich 
gemeld. Inmiddels zijn er een aantal kavels verkocht en is de planvorming in voorbereiding. 

Voor Steenbergen is de markt voor wat betreft het bouwen onder Particulier opdrachtgeverschap beperkt. 
Het indienen van een verzoek om te volstaan met een beperkte technische toets bij de beoordeling van 
woningen, gebouwd onder particulier opdrachtgeverschap, vergt veel werk. Gezien de benodigde inzet en 
beperkte doelgroep is het niet wenselijk om een dergelijk verzoek te doen en wordt geadviseerd om de 
toetsing van de categorieën ongewijzigd te laten. 

4. Middelen 
Het verkrijgen van een toestemming om niet of slechts globaal te toetsen aan een aantal voorschriften 
van het Bouwbesluit, voor wat betreft woningen gebouw onder PO (particulier opdrachtgeverschap), 
vraagt een relatief grote inzet. 
Dit ook gezien de beperkte doelgroep. Een verzoek moet worden onderbouwd. Dit betekent dat in het 
verzoek tot in detail beschreven moet worden welke onderdelen wel en niet worden getoetst. Daarbij komt 
dat dit een aanpassing van de diverse beleidsdocumenten, zoals het onlangs vastgestelde 
handhavingsbeleidsplan met zich meebrengt. De besparing aan tijd doordat niet of slechts globaal wordt 
getoetst zal beperkt zijn. De meeste tijd van de toetsing wordt besteed aan de toetsing van de 
veiligheidsaspecten die onverminderd van kracht blijven. Gezien het voorgaande zal een relatief grote 
investering nodig zijn zonder aan te geven is of dat resultaat geboekt zal worden. 
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5. Risico's 
Met name op het gebied van bruikbaarheid en gezondheid kan de situatie ontstaan dat een woning afwijkt 
van de normen gesteld in het Bouwbesluit. De toetsing aan de voorschriften op het gebied van veiligheid 
en energiezuinigheid is ongewijzigd, zo ook het risico. 
Bruikbaarheid 
Het niet voldoen aan de bruikbaarheideisen doet met name afbreuk aan de toegankelijkheid en de 
gebruikskwaliteit van een woning. Dit betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een woning niet langer 
toegankelijk is voor een minder valide persoon in een rolstoel of dat er geen daglicht in een verblijfsruimte 
komt. Deze afwijkingen zullen naar verwachting geen directe veiligheidsrisico's vormen voor de 
gebruikers. 

Gezondheid 
Het niet voldoen aan gezondheidseisen levert een mogelijk gezondheidsrisico op voor de gebruikers. Zo 
kan bijvoorbeeld door onvoldoende ventilatie vochtproblemen ontstaan, wat een ongezond binnenklimaat 
tot gevolg kan hebben. Ook het voorkomen van geluidhinder behoort tot de categorie gezondheid. Het 
niet toetsen ervan levert het risico op dat woningen gehorig zijn. Afwijkingen op het gebied van 
gezondheid vormen naar verwachting niet een direct veiligheidsrisico. Het risico op het ontstaan van een 
ongezond woonklimaat is echter wel aanwezig. 

Kijkend naar de risico's op het gebied van bruikbaarheid en gezondheid kan worden geconcludeerd dat 
het niet voldoen aan de voorschriften onwenselijke en hinderlijke situaties kan opleveren, maar niet direct 
zal leiden tot gevaarlijke situatie. 

6. Aanpak 
n.v.t. 

7. Voorstel 
Wij stellen uw voor: 
om de technische toetsing van woningen gebouwd onder particulier opdrachtgeverschap te handhaven 
en geen verzoek bij het ministerie te doen om deze woningen beperkter te mogen toetsen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester ris 

P hu ō 
drs. S.C.C.M. Bolten M Leloux 
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