33118

Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

nr.

Lijst van vragen
Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)
De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister voor Wonen en
Rijksdienst over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving) (bijlage bij
Kamerstuk 33118, nr. 31).
De daarop door de bewindspersonen gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.
Voorzitter van de commissie,
Van Dekken
Griffier van de commissie,
Jansma

Algemeen
Nr

Vraag

1

Bent u bereid om bij de incorporatie van bouwregelgeving in de Omgevingswet
nader te bekijken op welke manier deze regels meer waterrobuust gemaakt
kunnen worden?

2

Bent u bereid in het kader van waterrobuustheid nadere regels te stellen ten
aanzien van de inrichting van de locatie van het bouwwerk, de waterdichtheid
van het bouwwerk zelf, de te gebruiken bouwmaterialen en de opstelling en
locatie van vitale infrastructuur binnen en buiten de bouwlocatie? Kunt u dit
toelichten?

3

Zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die nu in de Kamer behandeld
wordt, een plek krijgen binnen de Omgevingswet? Zo ja, op welke wijze?

4

Klopt het dat de ondergrenzen voor studentenhuisvesting wat betreft vierkante
meters verblijfsgebied en/of verblijfsruimte helemaal zijn losgelaten? Waar is de
ondergrens van 15 vierkante meter gebleven die vorig jaar is ingesteld?

5

Klopt het dat alleen regelgeving ten aanzien van asbestsanering binnen
gebouwen een plek vindt in de (algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)
van de) Omgevingswet? Zo ja, waarom is dit moment niet aangegrepen om over
te gaan tot een integrale aanpak van verschillende vormen van asbestsanering,
aangezien asbest vaak gelijktijdig van tuin, schuur, dak, bodem en wegen
verwijderd dient te worden?

6

Kan worden toegelicht of en zo ja op welke wijze verschillende saneringsregels
inzake asbest binnen de Omgevingswet worden gebundeld? Kan een overzicht
worden gegeven van alle bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van
asbestsanering, dat wil zeggen niet alleen binnen gebouwen maar ook ten
aanzien van bodem en wegen?

7

Kan worden toegelicht waarom ondanks het verbod op asbest nog steeds een
bepaalde concentratie van verschillende soorten asbestvezels is toegestaan? Dat
een bepaalde concentratie als veilig wordt beoordeeld doet aan dat verbod toch
niets af?

8

Aan welke voorwaarden zijn gemeenten gebonden wanneer zij willen overgaan
tot het instellen van afwijkende en/of aanvullende regels? Hoe wordt voorkomen
dat overenthousiaste gemeenten initiatiefnemers onmogelijke regels en/of eisen
opleggen? (pagina 14 nota van toelichting)
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9

Bent u bereid om voor nieuwbouw bij een gezondheidszorgfunctie (met
24
bedgebied) de minimale breedte te verhogen omwille van de manoeuvreerruimte
bij bedlegerige personen? Zo nee, waarom niet?

10

Klopt het dat de minimale grenswaarde in hoogte bij gebruiksfuncties 1,7 meter 24
is?

11

Wat is naar uw mening 'voldoende energiezuinig'? Op welke wijze is of wordt
energiebesparing in woningen afdwingbaar?

12

Gelden de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 32
voor alle gebouwen? Dus ook voor kantoren, utiliteitsgebouwen en
overheidsgebouwen?

13

Op welke wijze zullen de eisen voor energiebesparing voor na 2020 opgenomen 33
worden? Wordt dit voorgelegd aan beide Kamers?

14

Op welke wijze wordt in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geregeld 33
dat open geisers op termijn niet meer worden getolereerd? Wat is uw definitie
van het meebrengen van onaanvaardbare ongevallen? Wat wordt bedoeld met
"ook gasvoorzieningen zijn niet voorgeschreven"? Bedoelt u daarmee dat een
gasaansluiting niet verplicht is, of dat gasaansluitingen niet langer hoeven te
voldoen aan bepaalde normeringen?

15

Hoe is de noodverlichting voor een verblijfsruimte voor minder dan 75 personen 34
onder de huidige wetgeving geregeld?

16

Hoe realistisch is het naar uw mening dat tijdelijke bouwwerken die een
46
maximale instandhoudingstermijn van 15 jaar hebben, en daarna alsnog blijven
staan, alsnog aangepast zullen worden aan de nieuwbouwnormering? Hoeveel
handhavingsuren zullen daar per gemeente per jaar in gaan zitten?

17

Wanneer is er sprake van een tijdelijk bouwwerk met een duur van 15 jaar
47
(artikel 4.8), 5 jaar (artikel 4.14) en van 10 jaar (artikel 4.107 en artikel 4.111)?
Is deze benadering van verschillende temporele normeringen naar uw mening
leesbaar en begrijpelijk? Wat is onder artikel 4.74 en artikel 4.84 een tijdelijk
bouwwerk?

18

Kan de ministeriële regeling waar onder artikel 4.13 (aardbevingen) over gerept 47
wordt integraal in het Bbl worden opgenomen?

19

Waarom is de inbraakwerendheid van een woonwagen onder artikel 4.101 anders 69
dan die van ander woonfuncties? Biedt naar uw mening een woonwagen geen
enkele weerstand tegen inbraak? Wat zijn de eisen van inbraakwerendheid die
aan een woonwagen worden gesteld? Is naar uw mening een woonwagen nog te
verzekeren wanneer uitgegaan wordt van artikel 4.101? Hoe is het gesteld met de
inbraakwerendheid van woonschepen?

20

Hoe is onder Bbl de geluidsoverlast veroorzaakt door windmolens geregeld?
Wanneer is er sprake van industriegeluid volgens het Bbl?

21

Bestaat er bij Bbl nog een onderscheid tussen geluidsbelasting overdag, 's avonds 70
en 's nachts? Zo nee, hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van gelijke
rechtsbescherming bij deze stelselwijziging?

32

70

Nota van toelichting – artikelsgewijs
Nr

Vraag
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22

Wat wordt er bedoeld met de zin dat bij daglichttoetreding "het aspect van
waarborgen van uitzicht aan de markt wordt overgelaten"?

47
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23

Waaruit bestaat het zogenaamde vangnetartikel 6.3 (specifieke zorgplicht)? Wat 52
is daarmee afdwingbaar?

24

Maakt het voldoen aan de NEN norm 1006 bij tapwater de verlaging van de
temperatuur van warm tapwater mogelijk? Zo ja, wat zijn in dat geval de
afspraken rond legionella?

25

Kunt u bevestigen dat de nieuw geïntroduceerde grenswaarde voor de
141
milieuprestatie alleen geldt voor nieuwbouw? Zo nee, wat zijn de lasten wanneer
eigenaren van bestaande bouwwerken hier ook rekening mee moeten houden?
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