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Betreft

ACVG-advies over praktijkaanpak

De praktijkaanpak is een van de maatregelen uit het Versnellingspakket van 23
januari 2020 (33 529, nr. 718). Deze aanpak is erop gericht om snelheid te
creëren doordat de veiligheidsbeoordeling, het ontwerp en de uitvoering in één
hand worden gehouden. Bewonerswensen kunnen zo vroegtijdig mee worden
genomen. De afgelopen periode is deze aanpak in opdracht van de NCG
uitgewerkt door het Bedrijfsbureau Bouwimpuls. Het Adviescollege Veiligheid
Groningen (ACVG) heb ik gevraagd advies uit te brengen over de uitgewerkte
praktijkaanpak. In deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister
van Economische Zaken en Klimaat, over bijgevoegd ACVG-advies.
Het ACVG heeft 21 oktober jl. zijn advies uitgebracht en concludeert dat de
aanpak valide en geschikt is om normbesluiten te nemen. Ik onderschrijf de
meerwaarde die het ACVG benoemt over de praktijkaanpak. De meerwaarde zit in
het feit dat één partij verantwoordelijk is voor het gehele proces waardoor er
geen afstemming of overdracht nodig is. Dat versnelt en verduidelijkt het proces
voor de bewoner. Meerwaarde wordt ook gezien in de manier van beoordeling van
de woningen. Doordat consultants en aannemers, actief gebruik maken van de
kennis die de afgelopen jaren al is opgebouwd, kan de NPR op de meest efficiënte
en effectieve wijze, gelaagd, worden toegepast. Hierdoor zijn complexe en
tijdrovende analyses minder nodig.
Omdat de praktijkaanpak kan zorgen voor een versnelling van de
versterkingsoperatie, adviseert het ACVG zodoende hier verder op in te zetten.
Deze aanpak leent zich niet voor de gehele versterkingsoperatie. Sommige
gebouwen zijn namelijk zo complex dat ze een uitgebreidere een-op-eenbeoordeling vereisen. Maar daar waar mogelijk, ben ik met de NCG in overleg hoe
de praktijkaanpak breder uitgerold kan worden. Daarbij neem ik de aanbeveling
van het belang van kwaliteitscontrole door de NCG ter harte.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K. H. Ollongren
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