
 
 

 

Nieuwsbrief april 2019 

In deze nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de 
belangrijkste ontwikkelingen bij de NVTB. Deze keer onder 
andere de Algemene Leden Vergadering, de Bouwpoort van 23 
april en de ondertekening van de DigiDealGo. 

 

 

Community Event NVTB -  Reserveer 6 september vast in uw agenda! 

Er is een datum vastgesteld voor het volgende Community Event van de NVTB. Het event vindt 

plaats op 6 september. Net als in 2018, is het Community Event bedoeld voor iedereen die bij de 

NVTB betrokken is. Het onderwerp van het event, de spreker(s) en het programma volgen zodra 

hier meer over bekend is. Wilt u deze datum alvast in uw agenda reserveren? Het Community 

Event zal van 13.00 – 17.00 uur plaatsvinden op een goed te bereiken locatie in het midden van 

het land. Naar een geschikte locatie wordt nog druk gezocht. Suggesties zijn zeer welkom en kunt 

u mailen aan n.vanzaal@nvtb.nl. 

 

 

 

 

Omgevingswet en bouwopgave onderwerp van geslaagde Bouwpoort 

Dinsdag 23 april vond een nieuwe editie van 

Bouwpoort plaats in Nieuwspoort in Den 

Haag. Onder leiding van Carla Moonen 

(voorzitter Koninklijke NLingenieurs) zijn 

sprekers, deelnemers en politici met elkaar in 

gesprek gegaan. Het onderwerp van deze 

bijeenkomst: De bouwopgave en de 

Omgevingswet. De opkomst was goed en 

NVTB uitstekend vertegenwoordigd.  

Sprekers hebben vanuit verschillende 

invalshoeken hun visie op de nieuwe omgevingswet, in het kader van de bouwopgave, toegelicht. 

Leo Snel, projectleider planvorming en ruimte bij Rho Adviseurs voor Leefruimte is ingegaan op de 

kansen en belemmeringen die hij ziet in de praktijk van de Omgevingswet wat betreft het 

realiseren van de bouwopgave. Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter 
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NEPROM gaf haar visie op de Omgevingswet vanuit gebiedsontwikkeling. Rosemarie 

Bastianen, directeur van de programmadirectie Eenvoudig Beter (ministerie BZK) besprak de 

mogelijkheden onder de Omgevingswet en gaf reacties op voorgaande sprekers. In de daarop 

volgende discussie zijn over en weer knelpunten en mogelijke oplossingen uitgewisseld. 

Na een woord van dank door Niels Ruijter (directeur NVTB) 

was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Daar 

is volop gebruik van gemaakt. Onder het genot van een 

hapje en drankje zijn nieuwe contacten gelegd, oude 

banden aangehaald en is er geanimeerd met elkaar verder 

gesproken. De reactie van zowel sprekers als deelnemers 

was positief: ‘een informatieve en nuttige bijeenkomst.’ Op 

naar de volgende Bouwpoort!’  

 

 

Algemene Leden Vergadering NVTB 

Op 18 april vond de Algemene Leden Vergadering plaats. De goedbezochte ALV vond plaats bij 

KNB in Velp waar NVTB gastvrij ontvangen is. Op de agenda onder andere het financiële 

jaarverslag, het jaarplan 2019 en de evaluatie NVTB 3.0.  

De ALV ging van start met een presentatie van gasten Pieter van Leusden, voorzitter Hibin en 

Peter van Heijgen, directeur Hibin over de toekomst van de sector en mogelijke strategieën vanuit 

het perspectief van de bouwhandelaren. Uit de daarop volgende discussie werd duidelijk dat de 

strategieën en de gepresenteerde scenario’s ook voor NVTB stof tot nadenken geven.  

Vervolgens is de tussenevaluatie NVTB 3.0 overzichtelijk samengevat gepresenteerd door Paul 

Oortwijn. De evaluatie is door leden ingevuld waarbij alle branches vertegenwoordigd waren. 

Samenvattend is geconcludeerd dat het afgelopen jaar nog niet als representatief kan worden 

beschouwd omdat het bureau pas sinds kort op volle sterkte is. Wel zijn er duidelijk stappen gezet 

wat betreft vertrouwen, communiceren met elkaar en in sfeer en samenwerking. Er ligt voldoende 

ruimte voor verbetering op het gebied van kracht, issuemanagement, de betrokkenheid op 

onderwerpen in het Lobby Panel en Strategisch Panel en de interne- en externe communicatie.  

De vorm van evalueren werd positief beoordeeld. Afgesproken is dat in voorjaar van 2020 een 

nieuwe meting volgt. Dan kan in 2020 nog bijgestuurd worden. Vervolgens goed kijken naar de 

koppeling aan doelen, doelstellingen en realisatie en zoveel mogelijk SMART en concreet maken.  

De ALV heeft het jaarverslag 2019 vastgesteld. Roger Loop rapporteerde de bevindingen van de 

Kascommissie en na goedkeuring van het Financieel jaarverslag 2018 heeft de ALV decharge aan 

het bestuur verleend.  
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Brief aan EK en debat op 23 april 2019 
 
NVTB stuurde een brief aan de Eerste Kamer leden die zich op 23 april bogen over de Wet 

Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). NVTB en de daarbij aangesloten brancheverenigingen 

hebben vanaf de publicatie van de consultatieversie van de WKB in juni 2014 een positieve 

houding aangenomen ten aanzien van deze wet. 

 

De Eerste Kamer stemt op 14 mei 2019 over het wetsvoorstel. Uiterlijk op 10 mei 2019 zal de 

minister van BZK met betrekking tot bepaalde aspecten nog een verduidelijkende brief naar de 

Kamer sturen. 

 

 
 
NVTB ondertekent DigiDealGo namens bouwmaterialenindustrie 
 
Samen, sneller en slimmer werken door een versnelling van digitalisering in de gebouwde 

omgeving. Dat is de ambitie van de DigiDealGO. Tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar 

Bouwagenda’ in Den Haag is de deal bekrachtigd door NVTB en ruim 30 andere 

bouworganisaties. Met de ondertekening maken de 

partijen afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en 

organisatie van data en informatie in de bouw. Titia 

Siertsema, voorzitter NVTB, heeft de mogelijkheid 

aangegrepen om, namens NVTB en haar leden, de 

uitdagingen voor toeleverende bouwindustrie toe te 

lichten op het podium.  

Lees hier verder.  

 

 

Fabrikantendag Stabu 

Op 23 mei organiseert STABU voor alle fabrikanten het jaarlijkse Fabrikantenevent! Naast een 

presentatie van alle vernieuwingen, komen er interessante sprekers en is er tijd voor netwerken 

onder het genot van een hapje en drankje. Het Fabrikantenevent wordt gehouden in de Reehorst 

te Ede van 9:00 tot 13:15h. Klik hier voor meer informatie over de Fabrikantendag. 
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Nulmeting circulariteit woning- en utiliteitsbouw 

Donderdag 24 april was de NVTB en een aantal van haar leden aanwezig bij het RVO in Utrecht 

voor een presentatie van de conceptresultaten voor een nulmeting circulariteit in de woning- en 

utiliteitsbouw. 

Dit rapport in de maak is een poging van Metabolic, SGS Search en het EIB samen met het RVO 

om inzicht te verschaffen in het bouwvolume, de materiaal- en grondstofstromen, de milieu-impact 

en het energiegebruik in bouw en sloop in Nederland. 

Het was een levendige vergadering waar de aanwezige experts veel input hebben gegeven ten 

aanzien van het getoonde cijfermateriaal. Bovendien is toegezegd dat rapportages aangeleverd 

worden zodat deze meegenomen worden ter verhoging van de betrouwbaarheid van het 

cijfermateriaal. 

 

Heeft u suggesties of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Wij horen het graag via nvtb@nvtb.nl 
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