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De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties over de brief van 11 juli 2017 inzake de schriftelijke beant-
woording van de vragen van de commissie inzake de Wijziging van het 
Bouwbesluit 2012 (Kamerstuk 32 757, nr. 143). 
De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 september 
2017. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Geurts 

De griffier van de commissie,
Van der Leeden 
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1 
Kunt u bevestigen dat het voorliggende ontwerpbesluit niet gaat gelden 
voor bestaande drijvende bouwwerken, ook niet nadat deze gerenoveerd 
of verbouwd worden? Zijn er scenario’s waarin een renovatie of een 
verbouwing ertoe kan leiden dat het betreffende drijvende bouwwerk toch 
onder de eisen van het voorliggende ontwerpbesluit gaat vallen? 

Het voorliggende ontwerpbesluit gaat niet gelden voor bestaande 
drijvende bouwwerken, ook niet nadat deze gerenoveerd of verbouwd 
worden. Met de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Stb. 2017, 
nr. 32) wordt aan de Woningwet artikel 131 toegevoegd, waaruit volgt dat 
voor drijvende bouwwerken die bestaan op het tijdstip van inwerking-
treding van die wet de eisen van het Bouwbesluit 2012 niet van toepas-
sing zijn. Het voornemen is het voorliggende ontwerpbesluit tegelijk met 
de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking te laten 
treden. 

2 
Als een renovatie of een verbouwing van een drijvende bouwwerk ertoe 
kan leiden dat de eisen uit het voorliggende ontwerpbesluit gaan gelden, 
bij welke renovatie of verbouwing ligt dan de grens? Wie bepaalt of het 
ontwerpbesluit van kracht wordt? 

Zie mijn antwoord op vraag 1. 

3 
Indien er scenario’s denkbaar zijn waarin een renovatie of een verbouwing 
ertoe kan leiden dat het voorliggende ontwerpbesluit van toepassing 
wordt, kunt u dan aangeven hoeveel bestaande drijvende bouwwerken nu 
niet zouden voldoen aan het voorliggende ontwerpbesluit? 

Zie mijn antwoord op vraag 1. 

4 
Hoeveel bestaande drijvende bouwwerken zouden nu niet aan de 
grenswaarde voor milieuprestatie voldoen, als deze ook voor bestaande 
bouwwerken zou worden ingevoerd, bijvoorbeeld na een renovatie of 
verbouwing? 

Omdat het voorschrift niet geldt voor bestaande drijvende bouwwerken 
en ook niet zal gaan gelden, is niet onderzocht hoeveel bestaande 
drijvende bouwwerken niet zouden voldoen aan de milieuprestatiegrens-
waarde.
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