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Geachte voorzitter,

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de veiligheidsproblemen met
gevelbekleding aan gebouwen. De aanleiding voor het onderzoek was dat in de zomer van 2005 van vier
gebouwen (twee in Rotterdam, één in Sneek en één in Sittard) gevelplaten naar beneden zijn gevallen.
Het rapport van de Onderzoeksraad heb ik op 23 november 2006 ontvangen. Op grond van het onderzoek
komt de Onderzoeksraad met een tweetal aanbevelingen aan het adres van de Minister van VROM.
Een van de aanbevelingen gaat over het bewerkstelligen dat in de bouw één coördinator, een
zogenoemde hoofdconstructeur, verantwoordelijk wordt voor de constructieve veiligheid van een gebouw.
De andere aanbeveling gaat over het "omkeren van de bewijslast", waarbij de vergunninghouder van een
bouwproject aantoont dat veiligheid van ontwerp, uitvoering en gebruik wordt geborgd.

Een tweetal andere aanbevelingen in het rapport zijn gericht aan een aantal brancheverenigingen in de
bouw en aan de normcommissie van N EN (Nederlands Normalisatie-instituut) die verantwoordelijk is voor
de inhoud van NEN-norm 6700 "Technische Grondslagen voor Bouwconstucties".

Een afschrift van mijn reactie aan de Onderzoeksraad, treft u hierbij ter kennisneming aan. Samengevat
komt mijn reactie op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad op het volgende neer.
In het antwoord op de eerste aanbeveling wordt aangegeven dat het van overheidswege aanwijzen van
een hoofdconstructeur in de bouwregelgeving niet noodzakelijk is omdat een coördinatieverplichting voor
de aanvrager van een bouwvergunning al in het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning
(Biab) is opgenomen en hier door de markt zelf al invulling aan is gegeven met het Plan van Aanpak
Constructieve Veiligheid.




