
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2023 21.00 UUR

Voorzitter: J. Jones (GroenLinks)
Namens de raad: H. Sietsma (GroenLinks), R. Tjepkema (PvdA), T. Rustebiel (D66), B. 
Hekkema (PvdD), H. de Waard (SP), R. Heiner (VVD), K. de Groot (S&S), L. Dwarshuis (CU), E. 
Armut (CDA), L. van der Laan (PvhN), D. Ram (PVV)
Namens het college: R. van Niejenhuis (wethouder)
Namens de griffie: W. Bierman

Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen
00:15:55

Voorzitter: Goedenavond allemaal. We wachten nog op enkele raadsleden en dan gaan we 
beginnen.

00:18:19

Voorzitter: Goedenavond allemaal. We zijn allemaal present. Welkom bij deze 
meningsvormende sessie over het raadsvoorstel Verordening Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit Groningen. Omdat het voorstel in de vorige cyclus als conformstuk veel vragen 
opriep, wordt het nu alsnog meningsvormend geagendeerd. Zoals u heeft kunnen zien hangt
aan de agenda de presentatie die gegeven is in de klankbordgroep Omgevingswet, een 
ambtelijke memo waarin wordt ingegaan op de vragen die in januari tijdens de 
conformsessie zijn gesteld, alsmede een discussiestuk van een van de leden van de 
klankbordgroep Omgevingswet. Ook zijn er een aantal schriftelijke reacties binnengekomen 
en die hangen ook aan de agenda. Zoals gezegd hebben we vandaag een meningsvormende 
sessie, dus dit is niet het moment om technische vragen te stellen. Wij gaan ervan uit dat u 
die al gesteld heeft. We hebben voor deze sessie negentig minuten beschikbaar.

00:19:24

Voorzitter: Dat betekent vier minuten spreektijd per fractie, exclusief interrupties en twintig 
minuten voor het college. Zoals u in de voorbereidingsmemo heeft kunnen lezen gaan we de
bespreking in twee termijnen doen. De eerste termijn is bedoeld voor het stellen van 
politieke vragen en het geven van een eerste mening of standpunt. Dan volgt de reactie van 
het college op mogelijke vragen. De tweede termijn is voor het debat over de uit de eerste 
termijn resterende punten. Ook kunt u in deze termijn eventuele moties of amendementen 
aankondigen of toelichten. Daarnaast zal nog de reactie van het college op eventuele 
aangekondigde moties en/of amendementen plaatsvinden. Is deze gang van zaken duidelijk 
voor iedereen? Ik zie geknik, mooi. Dan wil ik u nu vragen: welk fractie heeft politieke vragen
bij het voorstel of wil als eerste zijn voorlopige mening kenbaar maken? Dat is mevrouw De 
Groot van Student en Stad.

00:20:30

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dank u wel, Voorzitter. Ik heb vooralsnog een best 
specifieke to-the-point vraag, denk ik, dus ik kan het kort houden. Specifiek over de 
samenstelling van die commissie. Die gaat bestaan uit minimaal drie externen en een 
flexibele schil van specifieke deskundigheid. In de presentatie, die wij hebben gezien tijdens 
de bijeenkomst met de klankbordgroep, stond dat zo een adviseur duurzaamheid dan in zo 
een flexibele schil zou zitten. We hebben het er toen even over gehad of er een commissielid
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duurzaamheid moet worden toegevoegd aan die harde kern. Ik vroeg me af: wat is precies 
de functie en wanneer wordt die flexibele schil geraadpleegd? Kunnen zij altijd hun advies 
meegeven aan de commissie? Of is het een soort van: u dient alleen te spreken als het u 
gevraagd wordt? Hoe zit die verhouding precies? Dat is mijn vraag. Dus concreet: hoe ziet de
rol van die flexibele schil eruit?

00:21:41

Voorzitter: Ik wil hierbij opmerken dat ik toch wel neig naar dit een technische vraag te 
vinden.

00:21:46

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Daar twijfelde ik zelf ook een beetje over, maar toen is
uiteindelijk mijn twijfel gevallen om hem hier te stellen. Als de wethouder er geen antwoord 
op heeft en het toch te technisch is, dan laten we het hierbij.

00:21:58

Voorzitter: Misschien kunt u nog even nadenken of u hem op een iets andere manier kan 
herformuleren, zodat het een meer politieke vraag is.

00:22:05

Mevrouw De Groot (Student en Stad): In de ogen van de wethouder: wat voor soort flexibele 
schil zou dit moeten zijn? Hierbij dan mijn vraag.

00:22:14

Voorzitter: Laat dit een waarschuwing zijn voor de anderen. Ik ga er echt op toezien dat we 
geen feitelijke vragen stellen, want er is meer dan genoeg gelegenheid voor. De heer Heiner.

00:22:23

De heer Heiner (VVD): Dank, Voorzitter. Zou de wethouder zijn licht willen laten schijnen op 
de brief van Platform Cultureel Erfgoed Groningen en wat is zijn reactie daarop? Omdat zij 
best kritisch zijn, graag een reactie.

00:22:40

Voorzitter: De heer Sietsma, GroenLinks.

00:22:43

De heer Sietsma (GroenLinks): Dank u wel, Voorzitter. Iets langer als inleiding: ik heb vooral 
aangedrongen op bespreking, omdat ik een beetje moeite had met het halsoverkop-gehalte 
van het voorstel. Bij de VNG is een vrij zorgvuldig stappenplan uitgewerkt voor het instellen 
van zo een commissie en dat mis ik, dus dat is een beetje mijn vraag aan de wethouder. Ik 
snap dat het college graag wil oefenen met deze nieuwe commissie. Tegelijk weten we 
natuurlijk heel goed hoe de Welstandscommissie en de Monumentencommissie 
functioneren, dus kunnen we dat stappenplan van de VNG niet volgen? Ik zou erop aan 
willen dringen dat we die advisering echt zorgvuldig inrichten en niet iets los te trekken, 
namelijk deze commissie, uit het hele advies-circus wat bij de Omgevingswet noodzakelijk is.
De raad krijgt advies en bevoegdheden, inwoners krijgen een betere plek in de participatie 
en die dingen hangen allemaal met elkaar samen in mijn visie. Ik wil graag horen hoe de 
wethouder dat ziet. De reactie is al gevraagd...
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00:23:56

Voorzitter: Ik onderbreek u even, de heer Sietsma, want volgens mij heeft u een korte vraag 
van de heer Van der Laan.

00:24:03

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Voorzitter, dank. We zitten vrij blanco in dit 
dossier. Als we het niet doen volgens het VNG-model, wat zou er dan kunnen gebeuren 
volgens GroenLinks?

00:24:19

De heer Sietsma (GroenLinks): Dat het een beetje onduidelijk is wat die club precies gaat 
doen. Om een voorbeeld te geven: de wethouder heeft dat bij de bespreking van de 
conformstukken al even aangeroerd. In de Omgevingswet wordt de beslistermijn voor de 
gemeente veel korter. Dat betekent dat die adviesrol van deze club heel strak ingekaderd 
wordt. In de stukken valt te lezen dat die adviesrol dus al in het informeel vooroverleg 
gestalte moet krijgen. Dat is typisch de fase waarin nu de participatie vaak fout gaat. Dus in 
die zin hangen die dingen samen. Straks krijgen we afgeronde adviezen en dan vooral vanuit 
een stedenbouwkundige- en architectonische blik, terwijl er vaak ook andere belangen 
spelen bij voorstellen in de fysieke ruimte. Dus dat is een beetje mijn zorg. Ik zeg niet dat die 
commissie overbodig is of niet moet op deze manier, maar vooral dat we het kader waarin 
dat moet functioneren helder moeten krijgen. Ik wil graag dat de wethouder daarop 
reflecteert en ook de vraag: wat is de verhouding met, bijvoorbeeld, de Stadsbouwmeester? 
Want die laat zich ook uit over het stedenbouwkundig beleid. Wat mij betreft krijgen we 
echt een adviseur duurzaamheid en een adviseur over participatie, zoals ook Amsterdam en 
Eindhoven die hebben, in de commissie als lid. Dat als eerste termijn.

00:25:56

Voorzitter: Dank u wel. Ik wil nogmaals alle aanwezigen erop wijzen dat enkele vragen toch 
wel echt een beetje technisch van aard zijn, zoals: wat is een verhouding? Kunt u dat nog...

00:26:08

De heer Sietsma (GroenLinks): Nee, dat zijn geen technische vragen, dat zijn politieke keuzes.

00:26:11

Voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Hekkema, Partij voor de Dieren.

00:26:17

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Ik sluit me in grote lijnen aan bij 
de zorgen die de heer Sietsma van GroenLinks heeft als het gaat om het instellen van deze 
commissie. Ik zou daarbij nog specifiek aan de wethouder willen vragen of het college bereid
is om in plaats van dat deel te delegeren, misschien de commissie te mandateren of in ieder 
geval dat de raad zelf... Het college geeft aan dat ze de raad niet wil belasten met het 
aanstellen van deze commissie. Ik denk in het kader van de vraag van de heer Sietsma over 
een adviseur participatie en een adviseur duurzaamheid, dat de raad hier iets over gaat 
vinden en dat de raad misschien wel betrokken wil zijn bij de keuze voor leden van deze 
commissie. Ik zou de wethouder willen vragen om daar nog een keer op in te gaan.

00:27:05

Voorzitter: Dan zag ik volgens mij net de hand van de heer Dwarshuis.
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00:27:11

De heer Dwarshuis (ChristenUnie): Ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Hekkema, 
Voorzitter. Wat is de overweging van het college om een delegatiebesluit voor te stellen in 
plaats van mandatering, zoals de VNG voorstelt? Zoals ik de heer Hekkema hoor is het 
misschien de vraag of we überhaupt die bevoegdheid weg willen geven en daar voel ik wel in
mee.

00:27:39

Voorzitter: De heer Rustebiel, D66.

00:27:41

De heer Rustebiel (D66): Dank, Voorzitter. Ik moet even zeggen dat ik het nodeloos 
ingewikkeld vindt om deze tamelijk overzichtelijke kwestie in twee termijnen te behandelen.
Maar goed, laat ik me daaraan houden. Ik heb één concrete vraag, aanvullend op de prima 
inleiding van collega Sietsma: hoe worden de belangen van inwoners en ondernemers 
geborgd in zo een commissie?

00:28:07

Voorzitter: Mevrouw Armut van het CDA.

00:28:09

Mevrouw Armut (CDA): Dank, Voorzitter. Ik kan het ook kort houden. Er zijn een hoop 
vragen gesteld waar wij ons bij kunnen aansluiten en dan met name de vraag over de keuze 
tussen mandateren of delegeren. We zijn daar benieuwd naar de argumentatie van het 
college.

00:28:24

Voorzitter: Dan geef ik het woord aan de heer Ram.

00:28:27

De heer Ram (PVV): Dank u wel, Voorzitter. Ik heb een aantal vragen aan het college. Het 
punt over mandateren en delegeren is al genoemd. Even over de schil om de commissie 
heen: wellicht kan het college de afweging geven waarom ze voor zo een schil eromheen van
deskundigen kiezen? Wat is de politieke afweging daarbij om het zo in te richten? Het 
andere punt waar ik mee zit is de rol van deze Adviescommissie. Als zij nou een advies 
afgeven - ik noem bijvoorbeeld het Stationsgebied - en zij zeggen dat het een negatief advies
is, kunnen het college en de raad dat advies dan nog naast zich neerleggen? Of is het in de 
komende constructie van de Omgevingswet zo, dat wij dan geen enkele keuze meer hebben 
en dat het heel dwingend of zwaarwegend is? Zowel de juridische- als de politieke 
consequenties kan ik op dit moment niet helemaal goed overzien en daar wil ik graag een 
toelichting op, Voorzitter. Dank u wel.

00:29:42

Voorzitter: Dank u wel. Ik wil nogmaals vragen om het echt te beperken tot politieke vragen 
en het ook op die manier te formuleren, zodat het voor ons en de wethouder duidelijk is dat 
het hier politieke vragen betreft. Dan ga ik naar de heer Tjepkema.

00:30:01

De heer Tjepkema (PvdA): Laat ik het heel kort houden, want veel is al benoemd. Over het 
benoemen van de commissie vindt de Partij van de Arbeid dat het toetsen aan de 
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omgevingskwaliteit echt iets van de raad is, maar ik kan me heel goed voorstellen waarom 
wij niet constant opgezadeld willen worden met het zoeken en benoemen van leden, zeker 
als er wisselingen plaatsvinden. Dus ik sluit me aan bij meerdere partijen hier als ik de 
wethouder vraag waarom we niet voor een mandaatconstructie in plaats van een 
delegatieconstructie kunnen kiezen? Ik sluit me ook bij verschillende partijen aan of wij er 
toch voor kunnen zorgen dat inwoners ten overstaan van deze commissie kunnen 
participeren op het moment dat een plan, dat hen raakt, voorbijkomt. Dat is, volgens mij, 
nog niet in dit voorstel opgenomen. Over de samenstelling van de commissie kan ik mij goed
vinden in de harde kern. Het betekent niet dat ik bijvoorbeeld duurzaamheid veel minder 
belangrijk vindt. Integendeel, dat vind ik heel belangrijk, maar ik had hem zo gelezen - dat is 
een vraag aan de wethouder of dat zo is - dat op het moment dat het een 
duurzaamheidsvraagstuk behelst, maar ook op het moment dat er verkeer bij komt kijken, 
er inderdaad iemand uit die flexibele schil aangehaakt wordt en dus daadwerkelijk meepraat
over zo een initiatief. Ten slotte het punt: je stelt een commissie in en gaat breed over 
omgevingskwaliteit. Een heel goed stelsel om dat op die manier te doen en het breder in te 
kleden. Kunnen we niet opnemen in de regels voor deze commissie dat ze ook ongevraagd 
advies uit kunnen brengen? Het zou hartstikke jammer zijn als je zo een club met knappe 
koppen onbenut laat op zulk soort vlakken. Dank.

00:31:25

Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw De Groot.

00:31:29

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dank, Voorzitter. Is de PvdA het niet met Student en 
Stad eens dat duurzaamheid met elk project te maken heeft? Dat het altijd aanwezig is en 
dat het niet soms niet aanwezig is?

00:31:47

De heer Tjepkema (PvdA): Nee, dat ben ik zeker niet eens met Student en Stad. Dit gaat om 
omgevings- en ruimtelijke kwaliteit. Het heeft altijd iets met stedenbouwkunde te maken en 
het heeft heel vaak iets met cultuurhistorie en dergelijke te maken. Dat zit in die harde kern. 
Nogmaals betekent dat niet dat de Partij van de Arbeid duurzaamheid niet belangrijk vindt, 
maar het is gewoon niet zo dat bij elk onderwerp dat altijd voorbijkomt. Een verbouwing 
gaat niet altijd over duurzaamheid.

00:32:08

Voorzitter: Er is ook een korte reactie van de heer Ram.

00:32:13

De heer Ram (PVV): Wellicht is het misschien handig... Er zijn meerdere facetten. Jullie 
kennen duurzaamheid, maar ook economie heeft een ruimtelijke inpassing. Hoe kijkt de 
PvdA daar dan tegenaan? Vindt u dat het ook mee moet worden genomen? Want als ik nu 
de ontwikkeling in het centrum zie, is er een ongelooflijke verschraling naar bijvoorbeeld 
horeca en dat is niet goed voor de binnenstad. Dat soort overwegingen zullen toch ook mee 
moeten worden genomen in zo een advies?

00:32:41

De heer Tjepkema (PvdA): Zonder te proberen in een hele grote discussie te belanden: wat ik
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hier op dit moment probeer te verwoorden is, als er een initiatief voorbijkomt wat raakt aan 
verschillende beleidsterreinen in de gemeente, dat de juiste mensen aan tafel moeten 
zitten. Volgens mij gaat het in zo een commissie bijna altijd over de harde kernonderwerpen 
die nu opgenomen zijn in die commissie als harde kern en dat je dus inderdaad een flexibele 
schil nodig hebt van mensen die aansluiten op het moment dat het bijvoorbeeld over 
economie en onderwijs gaat. Over verkeer zal het vaker gaan en over duurzaamheid zal het 
veel vaker gaan. Volgens mij is dat een hele redelijke redenatie.

00:33:16

Voorzitter: De heer Sietsma.

00:33:18

De heer Sietsma (GroenLinks): Toch even over die adviseur duurzaamheid. Ik zie nu veel 
gemiste kansen voorbijkomen. Je kunt vanuit een ruimtelijk plan puur architectonisch en 
stedenbouwkundig kijken en dan zeggen: "Nou mooi plan." Terwijl als je daar met een 
duurzaamheidsblik naar kijkt, het plan beter, dat wil zeggen duurzamer zou kunnen worden, 
maar dan moet zo iemand wel aan tafel zitten en moeten de mensen die de 
duurzaamheidsadviseur uit de buitenkring zouden moeten uitnodigen, dat wel zien. Ik zie 
nog te veel blinde vlekken. Daarom zou ik willen pleiten voor een vaste opname van 
specifiek die adviezen, maar daar kan de wethouder misschien na deze specificatie wat over 
zeggen.

00:34:04

Voorzitter: De heer Van der Laan, Partij voor het Noorden.

00:34:07

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Dank, Voorzitter. Wij zijn een grote 
gemeente, dus als raad kunnen we ons niet direct met elk project an sich bemoeien. 
Wellicht hopelijk niet veel, maar er zullen momenten komen dat een beslissing van zo een 
commissie toch als omstreden wordt ervaren. Is het niet door de media, dan wel door een 
deel van de bevolking. De vraag is: wat is dan nog onze rol? Kunnen we dan nog 
interveniëren? Kan de wethouder ons daarin geruststellen op het moment dat er een keer 
echt iets plaatsvindt, waarbij van meerdere kanten toch de discussie komt? Ik denk dat dat 
onze kernvraag is, Voorzitter. Voor de rest kunnen we ons aansluiten bij GroenLinks.

00:34:56

Voorzitter: Dank u wel. Dan concludeer ik dat wij bijna rond zijn. Zijn er nog vragen voor de 
wethouder op dit punt? Dan geef ik nu graag het woord aan het college voor een bondige 
beantwoording op de vragen die zojuist in de eerste termijn zijn gesteld.

00:35:23

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dank, Voorzitter. Ik loop het gewoon even 
chronologisch af. Student en Stad vraagt als eerste waarom die adviseur duurzaamheid nou 
niet in de harde kern zit, maar juist in die flexibele schil? Mag er ongevraagd worden 
geadviseerd door de flexibele schil en wat is precies hun rol en positie? Wij zijn al aan het 
oefenen met ongevraagd advies, dus dat zou best kunnen. Er zit wel een consequentie aan 
en dat is waarom we een beetje aarzelen om het hier al meteen op te nemen en dat is dat er
hele grote werkstromen zijn. Het betekent dat alle mensen die hierbij betrokken zijn al die 
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stukken moeten lezen om daar dan vervolgens ongevraagd advies op te kunnen geven. Als je
een klein kernteam hebt wat de stukken leest, beoordeeld en aangeeft van: deze en deze 
expertise hebben we nodig, dan belast je een aantal andere mensen veel minder. Ik zou me 
kunnen voorstellen dat als ik de adviseur duurzaamheid was en ik was een of twee keer 
gepasseerd, dat ik zou denken: dan ga ik wel wat anders doen. Ik denk dat we daar heel 
prudent en zorgvuldig mee moeten omgaan.

00:36:29

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dus als het aan duurzaamheid raakt, of lijkt te raken, 
we die persoon er dan echt even bij vragen. Nogmaals, we zien dit als een oefenperiode, dus
tot aan de invoering van Omgevingswet. Als de komende maanden blijkt dat bij vrijwel alle 
stukken een duurzaamheidsadviseur betrokken zou moeten zijn, dan kunnen we het er 
natuurlijk altijd nog opnieuw over hebben of die dan echt in het kernteam moet. Dit zijn nu 
onze afwegingen hierbij. De VVD vraagt: wethouder, laat eens je licht schijnen over de brief 
van het Platform Cultureel Erfgoed. Ik denk dat, die brief lezende, het heel belangrijk is om 
een onderscheid te maken tussen de kaderstellende ontwikkelingsfase en de fase waarin 
getoetst wordt. Waar wij voor kiezen is om bijvoorbeeld een aantal stadsbouwmeesters, ook
dé stadsbouwmeester, aan de voorkant te laten adviseren op het moment dat we de 
kaderstellende stukken maken. Er is bijvoorbeeld een stedenbouwkundige visie. Dat is ook 
op het moment waarop participatie plaatsvindt in het hele voortraject, voordat je bij zo een 
IVO of in de uitwerking van die toetsende fase van acht weken komt.

00:37:35

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Het lijkt alsof het Platform Cultureel Erfgoed zegt: 
"Stop dat nou allemaal in die acht weken", maar dat is eigenlijk niet mogelijk. We kiezen 
ervoor om ons op bepaalde plekken in de tijd te laten adviseren door bijvoorbeeld de 
stadsbouwmeester en om vervolgens de commissie Ruimtelijke Kwaliteit de toets te laten 
doen aan de kaders die al gesteld zijn en waar al participatie over heeft plaatsgevonden. Dat 
is een harde knip en ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat helder hebben met elkaar. 
Dat is de manier waarop de gemeente Groningen voorstelt om het te doen. Er zijn plekken 
waar het anders gaat, dus er zijn plekken in Nederland, een aantal steden en gemeente, die 
ervoor kiezen om de commissie Ruimtelijke Kwaliteit heel nadrukkelijk aan de voorkant al 
mee te laten kijken en een rol in dat proces te geven, maar die werken dan niet op dezelfde 
manier met de stadsbouwmeester.

00:38:22

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dat zijn de keuzes die je hierin kunt maken en dat is 
waarom we dit voorstel doen. GroenLinks vraagt: waarom volgen we nou niet het 
stappenplan van de VNG? Dan zou ik graag willen weten welke stappen we niet volgen, want
volgens mij volgen we die stappen best goed. U zegt dat dit een beetje voelt - even in mijn 
woorden - als een losstaand iets wat even snel moet. We praten parallel hieraan al vier jaar 
met de raad in een klankbordgroep over de invoering van de Omgevingswet, waar wij 
beiden overigens heel lang onderdeel van zijn geweest. We praten over participatievisie, 
verordening en dat soort zaken. Dus er zijn veel dingen die nu parallel lopen rondom de 
invoering van de Omgevingswet en dit is een van die zaken die belangrijk is en die zeker 
samenhangt met de andere dingen die we doen. De Partij voor de Dieren vraagt naar het 
benoemen van de leden van de commissie via de raad.
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00:39:17

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dan zou je in een situatie terecht kunnen komen 
waarin de raad een soort van permanente selectie- en benoemingscommissie zou moeten 
hebben, omdat we veel meer adviesorganen hebben dan alleen deze. Dan zou de raad zelf 
vacatures moeten opstellen, sollicitatiegesprekken moeten voeren en mensen eruit moeten 
kiezen. Zo een commissie heeft ook nog verloop en die wordt regelmatig ververst. Dan 
wordt het een vrij permanente functie voor een flink deel van de raad om zich daarmee 
bezig te houden. Ik geloof dat ik een van de raadsleden hoorde zeggen: "Zou je dat 
misschien dan niet op een andere manier moeten doen, namelijk dat het college het 
voorstelt en dat de raad het uiteindelijk aftikt?" Dan kom je misschien in een situatie dat de 
raad zal gaan praten over namen en personen en waarom de ene persoon wel en de andere 
persoon niet. Dus ook dat lijkt ons praktisch niet heel wenselijk.

00:40:07

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Sietsma.

00:40:13

De heer Sietsma (GroenLinks): Nog specifiek over dat laatste punt. Waar ik pleidooi voor 
hoorde en dat ondersteun ik ook, is: gebruik een mandaatregeling in plaats van een 
delegatieregeling. Dat betekent helemaal niet dat de raad zelf de benoeming doet of zelf 
vacatures opstelt. Dat betekent dat het college dat nog steeds kan doen, maar dat de raad 
de ruimte heeft om dat terug te nemen of daarop in te grijpen. Dat kan bij een delegatie 
niet. Een delegatie kun je ook niet zomaar onmogelijk maken naar aanleiding van een 
incidenteel geval. Dat is het fundamentele onderscheid wat de VNG maakt en waarom de 
VNG adviseert, juist vanwege de samenhang en adviesrollen, om daarbij te kiezen voor een 
mandaatregeling. Ik ben er helemaal niet op uit om hier over namen te spreken en vacatures
op te stellen.

00:41:07

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, zodat hij zijn 
beantwoording kan vervolgen en dit punt mee kan nemen.

00:41:14

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dank, Voorzitter. Dank aan de heer Sietsma voor de 
verheldering. Op zich hebben we er geen bezwaar tegen om dat op die manier in te vullen. 
In de basis is het goed om de uitvoerende taken bij het college te laten en de kaderstellende 
taken bij de raad. Als u dat liever via een mandaatregeling heeft, dan kunnen we dat op die 
manier vormgeven. Ik ben dan nog steeds wel benieuwd, maar daar moeten we misschien 
buiten de orde van deze vergadering een keer over doorpraten, wat dan de situaties zouden 
kunnen zijn waarin de raad dat terug zou willen nemen? Dat kunnen we straks wel even 
bespreken. D66 zegt: hoe worden de belangen van bewoners en ondernemers gewaarborgd 
in deze commissie? Waar we voor moeten waken en wat we in het oog moeten houden is 
die knip, waarbij we zeggen: dat hele voortraject waarin je dingen ontwikkelt en kaders stelt 
en vervolgens waarin de commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst aan die kaders.

00:42:06

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Als je een bewoner of een ondernemer toevoegt aan 
zo een commissie Ruimtelijke Kwaliteit, dan wordt er dus een deelbelang van een bewoner 
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of een ondernemer vertegenwoordigd in die commissie. Dat zou geen recht doen aan het 
hele voortraject wat je al hebt doorlopen en waarop participatie heeft plaatsgevonden. Dan 
zou je een persoon of groep wel toegang geven tot de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
anderen weer niet. Die zouden bijvoorbeeld een rol gaan spelen in het oordeel over de 
toetsing van de kaders die al zijn gevormd. Daarom kiezen we ervoor om niet allerlei 
groepen toe te voegen aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. We moeten de kaders en de 
voorkant organiseren, daar moet participatie op plaatsvinden en de commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit toetst vanuit haar kennis en kunde op een onafhankelijke manier aan die zaken. De
PVV vraagt naar de flexibele schil.

00:42:58

Voorzitter: U heeft een korte vraag van de heer De Waard.

00:43:04

De heer De Waard (SP): Ik heb net even de concept-verordening erbij gepakt en daarin staat 
dat de aanvraag van de omgevingsvergunner of zijn gemachtigde de mogelijkheid heeft om 
een toelichting van de aanvraag ten overstaan van de commissie te geven. Dat is toch ook 
een bepaald belang wat zo een aanvrager dan toch uitdraagt? Een omwonende heeft dat 
bijvoorbeeld ook. Zou het dan niet eerlijk zijn om zo een aanvrager die ruimte te geven en 
dan ook misschien iemand die daar meer bezwaar tegen heeft?

00:43:39

Voorzitter: De wethouder.

00:43:43

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Kijk, ik denk dat het wat anders is als iemand de 
gelegenheid krijgt om zijn plan toe te lichten en daar de mogelijkheid toe heeft om wat 
uitgebreider in te gaan op context, overwegingen en zaken dan wat wij vragen in de stukken 
om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dan dat we weer partijen op dat 
moment in het proces toelaten tot de commissie. Want wie dan wel en wie dan niet en wie 
bepaalt dat? Het lijkt me erg ingewikkeld. Als we zouden zeggen: je mag je aanvraag alleen 
op papier doen en je krijgt geen kans om het toe te lichten, dan kan ik me voorstellen - juist 
omdat het proces van acht weken zo kort is - dat als de commissie vragen heeft, zij dan 
vervolgens weer erg in de knijp komen. Waarom nou niet even een moment creëren waarin 
de aanvrager zijn plan kan toelichten, de commissie vragen kan stellen en vervolgens tot 
beoordeling over kan gaan?

00:44:34

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Als dat voldoende is ga ik even verder met de vraag van
de PVV. Die vraagt naar de flexibele schil. Daar ben ik zojuist al even op ingegaan. U zegt: 
wat nou als er een negatief advies is? Daar kan het college van zeggen: dat leggen we naast 
ons neer, maar dan wel gemotiveerd. Dat zal, denk ik, niet vaak voorkomen. Het is eigenlijk 
een beetje hoe het werkt met de commissie Welstand, die we overigens al jaren niet meer 
hebben. Als de commissie Welstand adviseert aan het college, dan zou het college kunnen 
zeggen: we leggen dit naast ons neer om deze en deze redenen. Er moet wel echt een goed 
verhaal onderliggen, want anders schoffeer je die adviescommissie en daar moet je 
zorgvuldig mee omgaan. Je moet heel duidelijk aantonen waarom je andere redenen dan 
welstand-redenen voorrang geeft. Dus gemotiveerd afwijken kan.
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00:45:22

Voorzitter: U heeft een korte reactie van de heer Ram.

00:45:26

De heer Ram (PVV) : Ik heb een korte verhelderende vraag. Fijn om te weten dat het college 
die mogelijkheid heeft. Kan de raad dat ook doen? Kan de raad ook zeggen dat ze 
gemotiveerd afwijkt van het advies? Het ligt er even aan hoe dat proces politiek loopt.

00:45:53

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Voorzitter, dat zou ik technisch moeten navragen hoe 
dat precies zit. Daar kom ik zo even op terug. Voorzitter, dan nog tot slot de vragen van de 
PvdA. De PvdA vraagt: participeren nou ook nog de inwoners in die acht weken? Daarvan 
heb ik zojuist al gezegd dat het eigenlijk in het voortraject al gebeurd moet zijn. U zegt: kan 
dat ongevraagde advies ook? Ja, dat kan en daar willen we mee experimenteren. We denken
dat het werkbaarder is om dat niet op die manier in te richten, maar dat zijn juist de dingen 
die we de komende maanden met elkaar willen gaan ervaren en kijken of dat wel of niet 
nodig is. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.

00:46:40

Voorzitter: Ik zie nog de heer Van der Laan.

00:46:45

De heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Ja, of ik lette even niet op. De situatie dat er 
toch een omstreden besluit wordt genomen en dan onze positie als raad: is het dan een 
gepasseerd station of kunnen we dan nog iets?

00:47:02

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Voorzitter, dank. Daar ga ik een antwoord opgeven en 
dan neem ik meteen de reactie richting de PVV mee over: wat betekent dit voor de raad? 
We werkten in de huidige situatie - voor de invoering van de Omgevingswet - met het 
piepsysteem, waarin de raad een verklaring van geen bedenkingen kon afgeven. Dus er is 
een lijst waarin we zeggen: over bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen mag het college 
zelfstandig beslissen, want daar heeft de raad de ruimte voor gegeven aan het college. Er 
zijn ook een aantal situaties - dat zijn er een stuk of 30 à 40 per jaar - waarvan de raad zegt 
dat zij die langs willen krijgen in de pieplijst. Dat betekent dat u een bericht krijgt: 'Er loopt 
een aanvraag, zoals deze.' Onlangs hebben we dat bijvoorbeeld aan de orde gehad met 't 
Pannekoekschip. Dan kan de raad zeggen: dit willen we naar ons toetrekken. Het betekent 
dat u een bespreking aanvraagt en dat u als raad in de vergadering duidelijk aangeeft: wij 
willen dit naar ons toetrekken, wij willen hier iets van vinden en wij willen een verklaring van
geen bedenkingen afgeven of niet.

00:48:01

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dat blijft ook in de nieuwe Omgevingswet-systematiek 
op die manier overeind. Er is in de klankbordgroep voor de begeleiding van de 
Omgevingswet-invoering uitgebreid over gesproken of we ongeveer een lijst, zoals die er nu 
ligt, zouden moeten blijven hanteren. Het advies van de klankbordgroep was om dat te 
doen. Dat betekent dat de raad in die positie blijft, dus dat wat grotere ruimtelijke 
ontwikkelingen die op de pieplijst komen bij de raad blijven langskomen. Er blijft de 
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mogelijkheid voor de raad om iets naar zich toe te trekken en een oordeel te vormen over 
het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit in die situaties.

00:48:39

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu verder met de tweede termijn, waarin we geen 
vragen meer gaan stellen aan het college, maar een verdiepend debat hebben tussen 
fracties onderling. Als dat wenselijk is natuurlijk. Daarom wil ik inventariseren of er thema's 
zijn die een van de fracties zou willen aandragen. Mevrouw De Groot. Ik zal het even 
toelichten: ik zal een korte inventarisatie doen van de thema's en dan kunnen we daarop 
voortgaan.

00:49:18

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Het mandateren versus het dan wel delegeren van dit.

00:49:26

Voorzitter: De heer Heiner.

00:49:27

De heer Heiner (VVD) : Wat mij betreft is een tweede termijn niet nodig.

00:49:32

Voorzitter: De heer Sietsma.

00:49:36

De heer Sietsma (GroenLinks): Het gaat met name over de adviseur duurzaamheid en de 
adviseur participatie als vast lid en ook de samenhang met de rol van de raad bij voorstellen 
waar de raad een plek heeft in de besluitvorming.

00:49:55

Voorzitter: Ziet u de rol van de raad bij het punt [crosstalk] of het derde punt?

00:49:59

De heer Sietsma (GroenLinks): De wethouder heeft net wat gezegd over die categorieën. Ik 
wil het ook nu wat toelichten, maar u bent aan inventariseren.

00:50:08

Voorzitter: Zeker, dank u. Dan heb ik nu twee punten waarop wij verder kunnen. Ik zie nog 
de hand van de heer Dwarshuis.

00:50:19

De heer Dwarshuis (ChristenUnie): Ik heb niet helemaal gehoord van de wethouder wat nou 
zijn overwegingen of de overwegingen van het college zijn om voor te stellen om voor 
delegatie te gaan ten opzichte van een mandaatbesluit. Ik volg niet helemaal zo goed 
waarom het college de verantwoordelijkheid naar zich toe wil trekken over die besluiten in 
een delegatie, terwijl het in de mandaatregeling bij de raad blijft liggen. Dus of hij daar iets 
meer context bij wil geven, want dan wordt misschien het debat, wat mevrouw De Groot 
graag wil, wat overzichtelijker.

00:50:53

Voorzitter: Dank u wel. Dan vraag ik de wethouder of hij die context zou kunnen geven? Dat 
wil hij, dus is het woord aan de wethouder.
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00:51:05

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dank, Voorzitter. Ik weet niet zeker op wie ik nu 
allemaal mag reageren, maar ik ga in ieder geval op de heer Dwarshuis reageren. Er zit niet 
zoveel onder aan overwegingen. Het is meer een beetje denkend vanuit de rol van het 
college en de raad en het kaderstellend uitvoeren. Wij hebben gemeend dat op deze manier 
te moeten vormgeven, maar als de raad zegt dat zij dat op een andere manier wil, dan heeft 
het college daar helemaal geen problemen mee.

00:51:28

Voorzitter: Dank u wel, dat was inderdaad mijn bedoeling en toelichting op dit punt. Dan wil 
ik mevrouw De Groot het woord geven om het over het onderwerp mandateren versus 
delegeren te hebben.

00:51:39

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dank u wel, Voorzitter. In de verordening in artikel 4 
staat dat de raad alsnog leden van die commissie kan ontslaan als ze niet redelijk hun werk 
doen. Als dat inderdaad zo is, dan is het mijn fractie om het even of we het aanstellen van de
leden mandateren of delegeren, omdat het aanstellen, de hele werving- en 
selectieprocedure, aan ons over te laten lijkt me sowieso onwenselijk. Dan kan ik me 
inderdaad niet per se een situatie voorstellen, waarin we deze delegatie terug zouden willen 
nemen. We kunnen hier binnenkort kaders stellen in de vorm dat we kijken welke experts 
we daar dan in willen hebben, want dan hebben we dat aan de voorkant geregeld. Volgens 
mij kunnen de wethouder en ambtenaren daar dan de juiste mensen bij zoeken. Mocht het 
toch niet goed gaan, naar onze mening, dan hebben wij alsnog de bevoegdheid om die 
mensen uit hun functie te zetten. Dus dan is het wat mij en mijn fractie betreft prima 
geregeld, maar ik weet niet hoe de andere partijen hierin staan.

00:52:50

Voorzitter: Dat gaan ze u nu vertellen. De heer Hekkema.

00:52:53

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank u, Voorzitter. Als ik het goed begrepen heb is 
het inderdaad zo, dat als je delegeert aan het college, je juist niet die wettelijke 
mogelijkheden hebt om als raad te zeggen: we ontslaan deze leden van deze 
Adviescommissie. Als je het mandateert aan het college, dan heb je dat als raad wel en trek 
je het meer naar je toe. Dan heb je dus ook de mogelijkheid om op het moment dat je als 
raad zegt: we zijn niet tevreden met deze Adviescommissie, om dan, op zwaarwegende 
gronden natuurlijk, die adviesleden te ontslaan. Ik zou ervoor willen pleiten om artikel 4 lid 1
te veranderen in: 'De bevoegdheid tot het benoemen van de leden van de Adviescommissie 
is gemandateerd aan het college', in plaats van gedelegeerd. Dan vraag ik me af en dat is 
even een vraag aan de wethouder: kan dit door het college nog worden gedaan of moet het 
inderdaad bij de volgende raadsvergadering met een amendement?

00:53:52

Voorzitter: De wethouder.

00:53:54

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Die vraag zou ik willen doorleiden naar de griffie. 
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Praktisch gezien komen we daaruit. Misschien kunnen wij het aanpassen of misschien kan 
het via een amendement, maar dat kunnen we oplossen.

00:54:04

Voorzitter: U hoort er nog van. Mevrouw De Groot.

00:54:10

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dan nog even kort aansluitend bij dit punt, want het 
staat echt in de verordening dat die leden door de raad kunnen worden ontslagen wegens 
ongeschiktheid, onbekwaamheid, et cetera. In datzelfde artikel staat wel die delegatie. Klopt
die combinatie dan niet? Ik weet niet of ik deze vraag aan de wethouder stel, maat het is in 
ieder geval een opmerking.

00:54:40

Voorzitter: Het is een technische vraag, dus ik stel voor dat die hierbij gesteld is en dat u daar
een antwoord op krijgt, maar niet op dit moment. Zijn er andere mensen die over dit punt 
een bijdrage willen leveren. De heer Sietsma.

00:55:01

De heer Sietsma (GroenLinks): Wilt u alleen even over dit punt? Wat wilt u?

00:55:06

Voorzitter: Ik wil het nu even over het mandateren versus delegeren houden.

00:55:09

De heer Sietsma (GroenLinks): Dat is goed. Ik stel voor dat wij onze voorkeur uitspreken en 
ons niet te veel in technische details verliezen over de formulering en zo. Wat mij betreft is 
de voorkeur voor een mandatering, juist vanwege de mogelijkheden om het roer weer terug 
te nemen als we denken dat er is niet goed gaat en dat is bij delegatie een heel stuk 
moeilijker.

00:55:32

Voorzitter: De heer Dwarshuis.

00:55:35

De heer Dwarshuis (ChristenUnie): Daar heb ik direct een vraag over, Voorzitter, aan de heer 
Sietsma. Het klopt dat het dan moeilijker is om die bevoegdheid terug te nemen, maar 
creëert het niet juist een zuivere situatie, omdat het college de leden benoemd en ook 
verantwoordelijk is bij delegatie? Dat als we die verantwoordelijkheid overdragen, we dan 
een zuiverder gesprek krijgen tussen de raad en het college over de commissie, dan wanneer
we een gesprek krijgen met het college? Daar hangt dan onze verantwoordelijkheid nog aan.
Creëert dat niet juist een gesprek over personen, terwijl we bij delegatie beter een gesprek 
krijgen tussen raad en college?

00:56:13

Voorzitter: De heer Sietsma.

00:56:14

De heer Sietsma (GroenLinks): U nodigt mij uit tot een hele principiële beschouwing en die 
ga ik even geven. Ik vind principieel dat kaders stellen - en ook bepalen hoe zo een 
commissie functioneert en waar die over gaat - een bevoegdheid is van de raad en dat de 
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raad daarover te allen tijde aan het stuur moet blijven. Dus dat het college, in die zin, 
uitvoerend is aan wat de raad wil. Daar past, wat mij betreft, de mandaatregeling beter bij 
dan een delegatieregeling. Anders moet u echt even zoeken op Google, want dan vindt u 
heel snel veel artikelen over precies dit onderwerp.

00:56:52

Voorzitter: Dan heeft de heer Ram nog een opmerking.

00:56:56

De heer Ram (PVV) : We werden uitgenodigd om onze voorkeur uit te spreken door de heer 
Sietsma, dus onze voorkeur gaat uit naar een mandaatregeling. Ik ben wat moe, Voorzitter.

00:57:09

Voorzitter: Dank u wel. Uw antwoord is duidelijk, de heer Ram. De heer Tjepkema.

00:57:14

De heer Tjepkema (PvdA): Ik sluit mij volledig en bijna uitsluitend aan bij de heer Sietsma en 
dus ga ik voor een mandaat-constructie met dezelfde redenatie.

00:57:23

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Armut van het CDA.

00:57:26

Mevrouw Armut (CDA): Wij sluiten ons ook bij mandatering aan.

00:57:30

Voorzitter: De heer De Waard.

00:57:35

De heer De Waard (SP): Deze discussie voelt voor mij vooral dat het gaat over een soort 
formaliteit. We hebben het erover of we leden uit zo een Adviescommissie zouden moeten 
ontslaan. Ik vraag me af of dat ooit is gebeurd? Het voelt nogal theoretisch namelijk. 
Misschien is er iemand die daar antwoord op kan geven?

00:57:54

Voorzitter: Volgens mij heeft de heer Heiner een hand of in ieder geval een vraag aan u.

00:57:57

De heer Heiner (VVD) : Het gebeurt niet vaak, maar ik sluit me volledig aan bij de SP.

00:58:03

De heer De Waard (SP) : Mooi, dat is heel fijn. Er is, volgens mij, al een soort toezegging 
gekomen van het college en wil de meerderheid die mandatering, dus dat kunnen we wel 
concluderen.

00:58:18

Voorzitter: Ik kijk rond en volgens mij zijn we op dit onderwerp klaar. Dan is het tweede 
punt, wat is aangedragen door de heer Sietsma, over de adviseur duurzaamheid, de adviseur
participatie en het samenspel met de raad. Wilt u dat verder toelichten?

00:58:40

De heer Sietsma (GroenLinks): Ja, dat wil ik wel. De wethouder heeft het over de grote 
werkstromen en die zie ik ook. Het gaat om honderden adviezen per jaar. De suggestie is dat

14



een adviseur duurzaamheid dan te vaak gepasseerd zal worden of zich moet verdiepen in 
stukken waar duurzaamheid geen rol speelt. De reden waarom ik erop aandring is dat, in 
mijn optiek, duurzaamheid bij alle ruimtelijke vraagstukken een rol speelt en dat je elke kans
om een plan duurzamer te maken, in de brede zin, zou moeten aangrijpen. Net zoals zo een 
commissie stuurt op de architectonische kwaliteit, want er worden stevige adviezen 
verstrekt aan plannen-indieners, zou je ook willen dat duurzaamheid een integraal 
onderdeel is van die advisering. Hetzelfde geldt voor participatie. Daar ligt het misschien iets
ingewikkelder, maar misschien moeten we eens gaan buurten bij Eindhoven, want daar zit 
echt een senior-adviseur, strateeg over participatie, in die commissie. Niet in de schil, maar 
als vast lid van de commissie. Ik heb dat niet nagevraagd bij Eindhoven, maar als het moet 
wil ik dat desnoods wel zelf doen, maar het lijkt me iets voor het college om uit te zoeken. 
Dat kan ook in de komende jaren, maar dan wil ik graag dat we daar een stevige evaluatie 
van krijgen of dat iets had kunnen toevoegen. Zal ik dat andere onderwerp ook meteen 
meenemen?

01:00:13

Voorzitter: Ja, maar u bent wel bijna door uw spreektijd.

01:00:18

De heer Sietsma (GroenLinks): De wethouder zei al iets over het piepsysteem. Die geldt voor 
een aantal typen besluiten. Dat blijft, wat de klankbordgroep betreft, ook zo als de 
Omgevingswet ingaat. Ik zou ervoor willen pleiten dat we in de verordening opnemen dat 
voor die categorieënlijst - waar de raad nog een besluit over gaat nemen ergens in de loop 
van het komende jaar - diezelfde Adviescommissie dan advies uitbrengt aan de raad en niet 
aan het college. Als de raad nog een adviesrol heeft over zo een besluit, dan helpt het ons bij
de discussie over dat soort voorstellen dat er een advies ligt van die commissie.

01:01:06

Voorzitter: De heer Tjepkema heeft een reactie.

01:01:10

De heer Tjepkema (PvdA): Ik ben het eens met de heer Sietsma op het laatste punt. Ik vraag 
me alleen af of dat niet al standaard is gegeven op het moment dat je de commissie laat 
kijken naar zo een plan? Dus dat het die commissie passeert en het naar de raad gaat voor 
wel of niet meewerken daaraan en dat het überhaupt niet in het standaard riedeltje zou 
zitten. Dus dat wij dat advies ook zien, want we zien het nu nooit.

01:01:35

Voorzitter: Zijn er verder nog reacties op deze punten? De heer Ram.

01:01:39

De heer Ram (PVV) : Ik ben het eens op het laatste punt. Het lijkt me heel goed dat er over 
die categorieënlijst, pieplijst, advies wordt gegeven, ook om een goede politieke afweging te 
maken. Er worden twee deskundigen genoemd: duurzaamheid en participatie. Een 
participatiedeskundige voel ik zeker wel voor. Bij duurzaamheid heb ik wat meer 
bedenkingen, maar goed. Een ander punt wat wij erg belangrijk vinden is de economische 
ontwikkeling in onze gemeente. Wij zouden graag willen evalueren of de economische 
ontwikkeling in deze Adviescommissie goed geborgd is. Daar zitten ook ruimtelijke 
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kwaliteiten aan. We zien dat in sommige straten toch bijzonder wat de teloorgang is, ook 
door de ingrepen die zijn gedaan.

01:02:39

Voorzitter: U heeft een reactie van de heer De Waard.

01:02:44

De heer De Waard (SP): Ik krijg zo langzaam het idee dat we uiteindelijk uit gaan komen op 
een Adviescommissie van 45 leden, die eens per week samenkomt. We kunnen we op deze 
manier mensen blijven toevoegen.

01:02:58

De heer Ram (PVV): Wat is uw vraag?

01:03:01

De heer De Waard (SP) : Daar kwam ik net op, dus als u mij even uit laat praten. De heer 
Ram, bent u niet bang dat de vrij specialistische kennis en de specifieke zaken waar zo een 
commissie antwoord op moet geven over de welstand en het in stand houden van ons 
erfgoed, dan niet verwatert als wij maar verschillende zaken als economie en duurzaamheid 
daaraan blijven toevoegen?

01:03:27

Voorzitter: De heer Ram.

01:03:29

De heer Ram (PVV): Ik vind het wel bijzonder dat u dat aan mij vraagt. Ik stel gewoon een 
voorkeur voor wat onze fractie graag ziet. Er zijn andere fracties die veel voorkeur hebben 
voor een deskundige op duurzaamheid en participatie. Ik doe daar wat lachwekkend over. Ik 
denk dat het economisch echt een groot belang is in onze stad. Er zijn straten in onze 
gemeente, waar grote problemen zijn. Ondernemers die onder water staan en horeca die 
een BWR-regeling hebben, juist door die ruimtelijke ingrepen. Ik vind het heel erg van groot 
belang dat dit geëvalueerd wordt. Dus dat is een vraag die ik aan de wethouder heb: kan het
worden meegenomen in de evaluatie hoe dat uitpakt aan het eind van het jaar?

01:04:23

Voorzitter: Wellicht kan de wethouder dit op het einde eventueel meenemen. De heer 
Tjepkema had nog een vraag of reactie of is die inmiddels beantwoord? Oké, zijn er verder 
nog onderwerpen die aangeroerd moeten worden of een verdere verdieping? De heer 
Sietsma.

01:04:54

De heer Sietsma (GroenLinks): Ik heb behoefte om nog even kort te reageren op wat de 
wethouder zei over de klankbordgroep Omgevingswet en de samenhang en dat we al vier 
jaar praten. Dat klopt allemaal wel en ik zat daar zelf voor een groot deel bij, maar we 
hebben daarover juist in de raad nog heel weinig gesproken. Ik merk ook aan dit debat dat 
we nog veel context missen over hoe die Omgevingswet gaat uitpakken en wat de rol van de
raadsfracties is in de nieuwe regelgeving. Dus dat is een beetje als reactie op wat de 
wethouder zei, want ik zie die samenhang natuurlijk ook. Er zijn meer partijen dan alleen 
deze commissie die straks een rol gaan spelen. Dat bedoelde ik aan het begin met een beetje
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een halsoverkop-oplossing. De raad is daarover nog te weinig betrokken geweest en vandaar
mijn interventie.

01:05:51

Voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder punten die op dit moment besproken moeten worden?
Ik kijk om me heen en ziet dat het niet zo is. Dan wil ik graag nog even het college de 
gelegenheid geven om, waar dat gewenst is, nog kort te reageren. De wethouder.

01:06:19

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Dank u wel Voorzitter. Nog even over die verschillende 
adviseurs. Ik denk ergens dat we hier nog naar moeten kijken in de klankbordgroep en zeker 
na de evaluatie, waar zojuist nog een keer om gevraagd werd door de heer Sietsma van 
GroenLinks. Die toezegging hebben we al gedaan en dat zal ik nog een keer doen. We willen 
dit echt heel goed gaan evalueren. Ik zou de klankbordgroep willen uitnodigen om met ons 
mee te denken hoe die evaluatie er precies uitziet en op welke punten moet worden 
geëvalueerd, zodat wij niet zelf verzinnen wat er geëvalueerd wordt. Nogmaals, daarover de 
toezegging. Dan over de adviseur duurzaamheid en de adviseur economie, waar de PVV om 
vraagt. Ik denk dat het belangrijk is om nog een keer te benadrukken dat we in de acht 
weken waarin deze commissie Ruimtelijke Kwaliteit werkzaam is - in het proces van acht 
weken waar binnen zij hun adviesrol vervullen - we niet meer gaan pionieren, innoveren en 
verbeteren.

01:07:19

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Nee, er wordt getoetst aan het kader wat al is 
vastgesteld. Dus ik vraag me af welke rol u die adviseur dan precies zou willen toedichten? 
Zowel economie als duurzaamheid is tegenwoordig, en wordt nog meer en meer, onderdeel 
van ons beleid en van het werk wat we doen. Er zijn een architect en stedenbouwkundige en
die weten behoorlijk veel van duurzaamheid en weten daar de komende jaren steeds meer 
van, omdat wij de eisen die daaraan gesteld worden verder opschroeven met elkaar. Dat 
proces moet echt aan de voorkant al plaatsvinden. De kennis zit bij de mensen die in het 
voorproces werkzaam zijn en de commissie toetst daaraan. Ik denk dat het echt belangrijk is 
om dat in gedachten te houden. Een minder belangrijk argument, maar toch ook een 
argument is het kostenaspect. Hoe groter de commissie wordt, hoe duurder het wordt. Het 
zijn hele stevige professionals die dit werk gaan doen, dus ook daar moeten we natuurlijk 
naar kijken.

01:08:14

De heer Van Niejenhuis (wethouder): Ik denk dat de heer De Waard van de SP terecht zegt: 
"Straks hebben we een commissie van 45 mensen." Dat is natuurlijk een beetje grappend 
gezegd, maar je moet goed afwegen welke disciplines daar dan precies wel en niet in 
moeten zitten. Laten we proberen het een beetje overzichtelijk te houden en niet onnodig 
daar mensen aan toe te voegen. Ik ben altijd bereid om even te kijken hoe Eindhoven dat 
doet en waar die afweging van hun precies gemaakt is om dat wel te doen. Laten we dat 
meenemen in de evaluatie. Dat lijkt me een prima voorstel op die manier. Dan nog even 
over het laatste punt of eigenlijk het voorlaatste punt: de categorieën-lijst, die nog werd 
ingebracht door de heer Sietsma. U zegt eigenlijk, in mijn woorden: als de raad een adviesrol
heeft, dus die verklaring van geen bedenkingen mag afgeven, dan zou het logisch zijn als de 
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commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert aan de raad. Het lijkt me heel verstandig dat u dat 
bij uw beoordeling kunt betrekken. Het is al vaker gezegd, maar ik zeg het nog maar eens 
een keer: het wordt een uitdaging om het in tijd allemaal goed te organiseren.

01:09:18

De heer Van Niejenhuis (wethouder): De totale doorlooptijd is acht weken. Binnen dat proces
moeten wij de aanvraag in ontvangst nemen, kijken of het compleet is, beoordelen, aan de 
Adviescommissie voorleggen, et cetera. Bij een aantal van u zit het stroomschema misschien
inmiddels een klein beetje tussen de oren. Dan moeten ze ook nog - vaak zal dat buiten de 
reguliere besluitvormende vergadering van deze raad zijn - bij de raad gevraagd worden om 
bijeen te komen om een besluit te nemen over deze specifieke aanvraag. Dus dat gaat van 
ons allemaal iets vragen en zeker, in dat geval, van de Adviescommissie die binnen dat 
proces ook nog eens een keer de raad daarover moet informeren. Overigens denk ik dat het 
goed is om te zeggen dat het advies van de commissie aan de raad inhoudelijk niet zal 
afwijken van het college. Ze toetsen aan de kaders en adviseren het orgaan die daarover 
moet beslissen. Dan tot slot, Voorzitter, zegt de heer Sietsma terecht dat deze raad nog 
weinig heeft gesproken over de Omgevingswet in haar plenaire vergadering. Ik denk dat het 
waar is.

01:10:19

De heer Van Niejenhuis (wethouder): We hebben in de klankbordgroep veel met elkaar 
uitgewisseld over de Omgevingswet en dat veel van de afwegingen die daarin gemaakt 
moeten worden door de gemeente en de raad, in die zin, al wat zijn voorbereid. De vorige 
raad had daar inmiddels redelijk wat kennis van en deze raad heeft daar misschien nog wat 
minder kennis van, omdat een aantal beslissingen in het voortraject al wat zijn uitgelijnd en 
we daar al mee aan het werk zijn. Ik zou best een keer met de klankbordgroep en uiteraard 
het ambtelijk apparaat willen doordenken welke zaken we nou echt nog aan de raad zouden 
moeten voorleggen om er nog even goed met elkaar over van gedachten te wisselen. Zijn er 
nog zaken waar de raad iets van moet vinden? Zijn ze zich volledig bewust van alle 
consequenties die bepaalde zaken hebben? Dus als daar suggesties voor zijn, dan hou ik me 
daar zeker voor aanbevolen. Dank.

01:11:11

Voorzitter: Dank u wel. We gaan naar een afsluiting toe. Ik hoorde een aantal toezeggingen 
van de wethouder, onder andere het idee om iets verder te gaan kijken naar dat 
mandateren versus delegeren. Ik heb verder geen concrete voorstellen of aankondigingen 
voor moties of amendementen gehoord. Ik kijk even of dat klopt? Het staat u natuurlijk vrij 
om dit op een later tijdstip alsnog te doen. Dat is niet het geval. Dan sluit ik deze sessie, dank
ik ieder voor de inbreng en wens ik u nog een fijne avond.
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