Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 27 mei 2021

Zaaknummer

: 223968

Onderwerp:

: Gemeentelijke adviescommissie

De raad wordt voorgesteld
1. Een gemeentelijke adviescommissie in te stellen conform de in bijlage 1 voorgestelde samenstelling.
2. De verordening op de gemeentelijke adviescommissie vast te stellen.

Aanleiding
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet verandert de wettelijke bepalingen met
betrekking tot de kwaliteitsadvisering voor gebouwen in de fysieke leefomgeving. Onder de huidige situatie is binnen
onze gemeente sprake van drie adviescommissies. Te weten de mandaatcommissie omgevingskwaliteit, de
commissie omgevingskwaliteit, en de commissie Cultuurhistorisch Erfgoed. Onder de Omgevingswet moeten alle
gemeenten met gebouwde of aangelegde rijksmonumenten één gemeentelijke adviescommissie instellen, die
minimaal adviseert over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit. De
gemeenteraad kan daarnaast aangeven bij welke activiteiten die in het omgevingsplan worden genoemd, (verplicht)
advies gevraagd moet worden. De Omgevingswet vereist dat de leden van de gemeentelijke adviescommissie
worden benoemd door de gemeenteraad. De gemeente mag verder zelf bepalen of zij het wenselijk vindt dat de
gemeentelijke adviescommissie over meerdere zaken advies uitbrengt, bijvoorbeeld over het uiterlijk van
bouwwerken. Voorgesteld wordt om deze adviescommissie ook advies uit te laten brengen over deze ruimtelijke
kwaliteit van gebouwen.
Beleidsneutrale overgang naar de Omgevingswet
Om goed voorbereid te zijn op de overgang naar de Omgevingswet moet de gemeente voldoen aan de
minimumvereisten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hier zal de focus het komend jaar op liggen. Het
voorliggende besluit is één van deze minimumvereiste. Uitgangspunten bij de voorbereidingen op de inwerkingtreding
van de Omgevingswet zijn helderheid voor onze inwoners, het bestuur en de organisatie, anticiperen op wijzigingen
in de landelijke wetgeving en zorgvuldigheid. In alle besluiten die aan raad en college worden voorgelegd wordt
daarom gewerkt vanuit het standpunt om zoveel mogelijk beleidsneutraal over te gaan. Na de datum van
inwerkingtreding geldt een overgangsfase. Gedurende deze overgangsfase bepalen we – samen met college en raad
- een bij de gemeente passende manier om dit beleid te integreren in het definitieve omgevingsplan. Het definitieve
plan wordt vastgesteld door de raad.
Wat wordt met beslissing bereikt
 We voldoen aan de eisen van de Omgevingswet;
 De ingestelde commissie adviseert de gemeente over monumenten en ruimtelijke kwaliteit van gebouwen;
 De bevoegdheden van de commissie zijn verankerd in een verordening
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De Omgevingswet verplicht gemeenten om een gemeentelijke adviescommissie in te stellen
De Omgevingswet schrijft voor dat het bevoegd gezag in bepaalde gevallen advies moet vragen voor het
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Bijlagen
1. Overzicht gemeentelijke adviescommissie
2. Verordening gemeentelijke adviescommissie
3. Toelichting gemeentelijke adviescommissie
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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