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Vragen verordening CRK cie 25 januari 2023:
Groen Links:
- Is er een relatie met het adviesrecht van de gemeenteraad?
- Kan een adviseur duurzaamheid toegevoegd worden?
- Kunnen we inwoners een plek geven in de commissie? Klankbordgroep of spreekrecht?
- Moeten we de benoeming van leden wel mandateren of delegeren?
- Moeten de adviezen niet allemaal naar de Raad?

100% van Groningen:
- Wellicht het PCEG uitnodigen voor een inhoudelijk gesprek voordat we de verordening 

vaststellen?

VVD
- Komt er nog een reactie op de brief van het PCEG?

D66
- Graag de positie van de inwoners verder bespreken.
- Ook gemeentelijk erfgoed meenemen in de verordening.



Omgevingswet (meer integraal, sneller, overzichtelijker):

Intern gemeentelijk proces van initiatief tot vergunning

Extern
Kwaliteitsteam

Extern
Supervisors

Extern
Monumenten cie

Ambtelijk
Welstand advies

Extern
CRK

Een externe cie. die adviseert over:
• Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een Rijksmonumentenactiviteit met 

betrekking tot een monument
• Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor andere activiteiten die door de 

gemeenteraad aangewezen worden in het omgevingsplan of als het College daartoe 
aanleiding ziet

Omgevingsvergunning aanvraag



Visie:
Bredere insteek dan advisering bij Rijksmonumenten. Integrale advisering conform de 
omgevingswetgedachte. Welstand moet hierin opgaan inclusief de stedenbouwkundige context en 
openbare ruimte.

Afwegingskader CRK:
Complex wordt als volgt gedefinieerd:
Daar waar de impact en eisen aan de ruimtelijke kwaliteit boven proportioneel hoog zijn:

• Gebieden met een bijzondere waarde (stadsranden, beschermde stadsgezichten)
• Panden met een eigen bijzondere waarden (Rijksmonumenten)
• Initiatieven met een voorbeeldfunctie (gemeentelijk vastgoed)
• Initiatieven met een link naar de omgevingsvisie

Opgave op jaarbasis:
Streven om ca 200 aanvragen in de commissie per jaar te behandelen:

• Ca. 120 Rijksmonumenten in 2022
• Ca. 800 OVA’s in 2022 (complexe donker groene route)



Proces Omgevingsvergunning Aanvraag (OVA):

Ontvangst 
Aanvraag

Juiste loket?
RIT?
IVO?

Welke route?
CRK?

Blauw = direct afhandelen max totaal 2 weken

Licht Groen = intern ambtelijk afdoen max totaal 4 weken

Donker Groen = complex max totaal 8 weken 

Uitkomst 
AanvraagBehandelen Aanvraag

Juridisch 
formaliseren

CRK = Rijksmonument en of Donker 
Groen + afwegingskader 



Behandeling Aanvraag

Inschakelen adviseurs intern + 
achterban

Beoordelen Aanvraag

Omgevingstafel 1x per 
week

+ 
CRK 1 x per 2 weken

Ontvangst 
Aanvraag

Juiste loket?
RIT?
IVO?

Welke route?
CRK?

Proces Omgevingsvergunning Aanvraag (OVA)
Donker groene route + CRK:

1 week 3 weken 2 weken

Uitkomst 
Aanvraag

Accountmanager
Secretaris

Accountmanager
Adviseurs
Secretaris

Adviseurs
Accountmanager

Secretaris
Accountmanager

1 week

Juridisch 
formaliseren



Samenstelling commissie:

Voorzitter

Minimaal 3 Externen

Vaste kern van max 6 leden waarin 
het volgende is vertegenwoordigd:
1. Restauratie-architectuur
2. Bouwhistorie
3. Architectuur/ Stedenbouw
4. Cultuurhistorie
5. Openbare ruimte/ Landschap

Flexibele schil van specifieke 
deskundigheid intern of extern:
- Monumentenzorg
- Supervisors
- Leden ASBM
- Adviseur duurzaamheid
- Stedenbouw adviseur
- …

Secretaris



Implementatie vanaf jan. 2022:

Voorzitter

Minimaal 3 Externen

Vaste kern van max 6 leden waarin het volgende is 
vertegenwoordigd:
Voorzitter: Willem Smink
Secretaris: Invulling nader uitwerken tijdens oefen 
periode
1. Huidige benoeming verlengen tot eind 2022
2. Huidige benoeming verlengen tot medio 2023
3. Huidige benoeming verlengen tot eind 2023
4. Vacature cultuurhistorie voor 3 jaar
5. Vacature OR/ Landschap voor 3 jaar Secretaris

2023 2024 2025 2026 2027
1.
2.
3.
4.
5.



Vragen?
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