Luisterend meer leren over de Omgevingswet -6Als raadslid bent u veel tijd kwijt aan uw raadswerk. U bent al blij als u de stukken voor de
commissievergadering heeft gelezen. En dan ook nog inlezen over de Omgevingswet? Poeh, u komt
er niet aan toe. Maar wacht, lezen hoeft niet, luisteren kan ook! Tijdens het autorijden, tijdens het
grasmaaien of tijdens het was opvouwen. De komende zeven weken vindt u in de Raadsinfo elke
week een link naar een podcast over de Omgevingswet. En voor de lezers onder u: elke week ook
een korte samenvatting op schrift…
WEEK 6: Adviescommissie voor de omgevingskwaliteit Lengte: 10.57 min
LET OP: in deze podcast wordt als invoeringsdatum voor de Omgevingswet nog 1-1-2021 genoemd.
De invoering is uitgesteld naar 1-1-2022.
SAMENVATTING
Gemeentelijke Adviescommissie (of de Commissie Omgevingskwaliteit) is wat we nu de Welstanden Monumentencommissie noemen. Komt onder de Omgevingswet terug in een nieuwe vorm. Alleen
verplicht voor Rijksmonumenten, maar je kunt dat breder trekken.
Welstand = het uiterlijk van de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld kleur van gebouwen moet
voldoen aan de redelijke eisen van welstand.
Maar… in het kader van de Omgevingswet willen we juist loslaten. Daarom zegt de Omgevingswet
ook niet dat elke gemeente een welstandscommissie hebben., alleen dat op de Rijksmonumenten
geadviseerd moet kunnen worden.
Wat moet deze commissie doen? Adviseren aan het college bij specifieke aanvragen, waar de
omgevingskwaliteit deel van uitmaakt. Wil je het als Raad breder trekken? Dan kan je ook de
commissie laten helpen met advies in het voortraject (aan de tekentafel). Daardoor dan dus ook
geen vertraging in het proces van vergunningverlening. Dat gebeurt nu vaak al in de grotere
projecten. Is ook goed om bij kleine projecten te gaan doen.
Handreiking VNG
De VNG heeft een handreiking gemaakt, samen met de Federatie ruimtelijke kwaliteit (alle
bestaande Welstandscommissies) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.) voor het inrichten van
deze commissie. Minimale variant, met 5 stappen en de maximale variant, met vele stappen kijken
naar omgevingskwaliteit.
Concrete vijf stappen: 1. Inventariseren welke rijksmonumenten er in jouw gemeente zijn. 2. Welke
overige advisering vindt nu in je gemeente plaats. 3. In gesprek met de gemeenteraad: hoe in de
toekomst? 4. Check het advieskader en het regelement dat je nu al in je gemeente hebt. 5.
Vaststellen.
Rol van de Raad: 1. kaderstellen (wat vind ik belangrijk), 2. commissie instellen. Commissie gaat
niet aan de Raad adviseren, maar aan het college. De gemeentelijke adviescommissie rapporteert
aan de Raad.
Tip voor de Raad: als Raad moet je het met elkaar eens zijn hoe je met de omgevingskwaliteit wil
omgaan in jouw gemeente: voer het gesprek.

